Acta 3/2016
12 d’abril de 2016

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 3/2015
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 12 d’abril 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 12 d’abril 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
Sr. Jordi Puig Boada
Sr. David Mas Roselló
Sra. Irina Gil Abuin
Secretari
Sr. Jaume Solà Molinas

Acta 3/2016
12 d’abril de 2016

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 8 DE MARÇ 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 ICelràERC, que comenta que al penúltim paràgraf del punt 6. Donació de compte de la liquidació
del pressupost de la corporació de l’exercici 2015, on diu “El Sr. Fernàndez replica que pel
que fa als ingressos el risc pot ser complir el 100% del pressupostat, ja que s’està fent una
política recaptatòria conservadora” ha de dir “...... el risc no pot ser......”.
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 131/2016 d’1 de març
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la senyora M.A.H.P. com a educadora
de les escoles bressol municipals, amb una jornada de treball de 25 hores setmanals, i amb
efectes a partir del dia 9 de març de 2016 fins a la reincorporació de la senyora E.E.P., en
situació de baixa per malaltia comuna.
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. E.
Decret 134/2016 de 2 de març
Amb efectes a partir del dia 10 d’abril de 2016 es concedeix a la senyora M.S.P. la reducció
d’un terç de la jornada laboral per atendre el seu fill menor de 6 anys, passant a ser la seva
jornada de treball de 20 hores setmanals.
Decret 158/2016, de 12 de març
Es concedeix a la senyora R.M.M.A., secretària de la corporació, la compactació del permís
de lactància per atendre el seu fill des del dia 17 de març fins al dia 20 d’abril de 2016.
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Decret 160/2016 de 14 de març
S’amplia la jornada de treball de la senyora S.S.M., netejadora, de 35 a 40 hores setmanals
amb efectes des del dia 14 de març de 2016.
Modalitat del contracte: interinitat per vacant fins que la plaça quedi coberta en propietat.
Decret 177/2016 de 22 de març
A sol·licitud de l’interessat, s’extingeix el contracte de treball amb el senyor F.R.Ll.,
netejador, amb efectes a partir del dia 1 d’abril de 2016.
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. Durant aquest mes s’han celebrat diverses trobades de coordinació tant amb les
tècniques com amb el dinamitzador del Local Jove.
2. S’està acabant de redactar el Pla Local de Joventut 2016-2019, que es portarà a Ple
el mes de maig.
3. Es va celebrar el Consell Infantil dels nens i nenes de sisè de les escoles L'Aulet i Les
Falgueres, on van sorgir moltes propostes: col·locar dispensadors de bosses per a les
recollides d’excrements de gos, activitats esportives, sortides a Port Aventura, etc.
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:
COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL-COOPERACIÓ

1. El 7 d’abril va assistir a Barcelona a la reunió del Fons Català de Cooperació i el dia 9
d’abril va venir l’Arcadi Oliveras per parlar del Tractat Transatlàntic de Comerç,
jornada a la qual van assistir una seixantena de persones. Al mes d’abril va anunciar
que vindria l’Esther Quintana per presentar el seu documental “A tu què et sembla”,
però no ha estat possible i actualment s’està treballant perquè pugui venir durant el
mes de maig.
2. Juntament amb el regidor de Serveis Socials i Habitatge va anar a Alenyà per
acompanyar la Colla Gegantera i els Tatxecs per celebrar el carnestoltes d’aquella
població.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, que informa del següent:
SERVEIS SOCIALS
1.

Des del servei de mediació s’ha iniciat el projecte d’un Receptari perquè a partir de
la cuina es puguin conèixer les persones del municipi, vingudes de diferents llocs. La
participació va ser molt elevada i la primera jornada tindrà lloc el dilluns 25 d’abril.
Aquestes sessions tindran lloc els dilluns al matí de les 9.15 h a les 12.00 h, ja que
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és quan els anava millor a les dones magrebines, s’estendrà fins a principis de juny
que és quan comencen el ramadà i s’encetarà novament al mes de setembre.
2.

A finals de la setmana passada l’Ajuntament va rebre la notícia que el Tribunal
Constitucional anul·lava un Decret que havia aprovat el Parlament de Catalunya. Tot i
que la CUP va votar en contra al desembre de 2013 perquè el considerava insuficient,
ara donarà suport, ja que no pot ser que des del Tribunal Constitucional o des de les
institucions espanyoles s’ataqui contínuament la feina que estan duent a terme les
institucions catalanes. I tot i que al juliol de 2015 es va aprovar la Llei 24/2015 que
recull el que establia aquest Decret i que fins i tot va més enllà, volia comentar-ho al
Ple i dir que donaran suport amb allò que faci falta.

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 encetat novament els tallers de convivència i civisme i el 8 de març ja van fer
un taller a l’Escola Aulet.
2. L’Ajuntament s’ha acollit a les línies 2 i 4 del Pla de serveis d’assistència en matèria
de prevenció d’incendis de la Diputació de Girona, que té relació amb el plànol de
delimitació que es va aprovar al Ple de juliol.
3. S’estan mantenint reunions per impulsar una xarxa de voluntaris per al benestar
animal i aquest any, i com a prova pilot, es treballarà en les colònies de gats.
L’Ajuntament ja s’ha posat en contacte amb el veterinari i es formalitzarà un conveni
de finançament d’aquest tema.
4. Celrà ha acollit unes visites tècniques que s’han realitzat dins la 2a edició del curs
d’Implantació i Gestió de Serveis de la Recollida de Residus Porta a Porta, organitzat
pel Col·legi d’Ambientòlegs conjuntament amb l’Agència de Residus de Catalunya.
PARTICIPACIÓ
1. S’està treballant en el protocol intern d’un procés participatiu per conèixer quina
sensació de seguretat i civisme hi ha al poble.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora de Gent Gran i Igualtat,
que informa del següent:
GENT GRAN
1.

No es va poder celebrar la trobada tècnica periòdica amb Jubilus el mes
passat per problemes d’agenda i es farà demà a les 12 del migdia.

IGUALTAT
1. Del Dia Internacional de la Dona, que es va celebrar el 8 de març, l’Ajuntament fa
una valoració molt positiva, ja que l’assistència a tots els actes previstos va ser molt
elevada. Al Ple passat no es va informar que ha finalitzat una formació que ha durat
un mes en format on line amb l’equip de monitors i monitores de l’Esplai de Celrà,
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que és l’entitat que mou més jovent en l'àmbit d'associacionisme educatiu al poble i
dins el marc de l’eix de co-educació del Pla d’Igualtat vigent del municipi que
estableix que s’han de formar els agents educadors formals i no formals. En tant que
es van tancar les formacions a primària ara s’estan explorant noves vies de formació
a secundària amb el professorat i valora molt positivament poder avançar en el Pla
d’Igualtat vigent.
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. Del 2 al 5 de maig s’obre el procés de preinscripció de les escoles bressol i el 24
d’abril hi ha la jornada de portes obertes.
2. Ha finalitzat el termini per sol·licitar beques d’activitats extraescolars i casals d’estiu i
per les sortides vinculades a les escoles i a l’institut.
3. En relació amb les obres de la cuina i per disposar de més espai per al professorat de
l’Escola L'Aulet, s’ha hagut de parar el procediment d’adjudicació d’aquestes obres
durant uns dies, ja que el projecte que es va presentar al Departament no responia
als paràmetres de model únic i estàndard que la Generalitat té establert per a cuines.
L’Ajuntament va respondre que aquest paràmetre és per a cuines noves i la de l’Aulet
ho serà, però dins una instal·lació ja existent.
S’ha pogut negociar amb el Departament de Salut, ja que es tractava d’un tema
sanitari de creuament de fluxos del menjar que entrava al menjador amb el que
podia sortir un cop acabava el primer torn. Aquest aspecte està resolt i es farà la
reformulació del projecte amb la finalitat d’aprovar-lo a la Junta de Govern de dilluns
vinent i que els tempos que estan previstos abans de l’inici del curs escolar es puguin
assolir.
SALUT
1. La setmana passada es va reunir amb la directora del CAP i li va donar la bona
notícia que el servei de pediatria s’ampliarà i que si actualment hi ha una persona
que fa mitja jornada de servei de pediatria i mitja jornada de metge de família, amb
l’ampliació el CAP tindrà un altre pediatre al 100% i la persona que ara combina els
dos serveis (adults i infants) passarà a fer tan sols el servei d’adults.
2. Es va parlar de col·laboracions entre l’Ajuntament i el CAP
jornades preventives (com per exemple limitar l’ús de tabac
escoles i institut), etc. La reunió va estar bé, ja que es van
poder treballar de manera cooperativa i informar-nos de les
solapar-les.

a l’hora d’organitzar
a les entrades a les
arribar a acords per
accions a fer sense

ESPORTS
1. Dissabte passat es va celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física i Esportiva, on es
van realitzar moltes activitats esportives en la que va destacar principalment el
zumba, que va tenir molta afluència de gent.
2. S’està creant una nova entitat esportiva al municipi, Unió Esportiva i Cultural Ter
Gavarres, que realitzarà activitats com la pujada a Sant Miquel, la marxa popular,
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l’arribada de la Flama de Sant Joan, etc. Actualment s’està treballant en la marxa
popular, que tindrà lloc el 29 de maig.
L’alcalde informa del següent:
1. Ha participat en diferents consells d’alcaldes, un amb el president de la Diputació de
Girona i l’altre amb la consellera Meritxell Borràs. També amb conselleres de la
Diputació que porten temes de fons europeus, amb l’Ajuntament de Girona, amb
l’Ajuntament de Bordils, assistència a l’acte de suport als municipis encausats per la
justícia espanyola i que va organitzar l’AMI, l’ANC, Òmnium i l’Associació Catalana de
Municipis.
Ha participat en l’Assemblea de l’AMI, que va tenir lloc a Cerdanyola del Vallès, i s’ha
reunit amb l’ACA a Barcelona per continuar treballant amb el tema de la depuradora.
Ha anat al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat per exposar diversos temes
de Medi Ambient, s’ha reunit amb el Consorci de Vies Verdes, amb el Consorci del
Ter, amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, amb l’Associació de Comerciants
de Celrà i diferents entitats del municipi i també amb veïns i veïnes amb
problemàtiques vàries.
2. CULTURA: dóna públicament les gràcies a la M.E., tècnica auxiliar de cultura, que ha
plegat per fer un tomb en la seva vida laboral. La seva plaça ha quedat vacant i
s’està preparant un concurs per cobrir-la. Provisionalment, hi haurà una persona
autònoma que cobrirà les hores d’atenció a les entitats i a la ciutadania a l’espera de
celebrar el concurs-oposició. Li dóna novament les gràcies a M.E. per tots els seus
anys de servei, en els quals ha realitzat una feina excel·lent.
Aquest cap de setmana s’ha celebrat la Fira d’Entitats, que va coincidir amb la Fira
del Comerç a proposta de l’Associació de Comerciants per intentar sumar esforços
les entitats del poble i els comerços. L’experiència va ser molt positiva i l’afluència de
gent important.
Pròximament començarà la Festa Major, organitzada conjuntament per l’Ajuntament i
la Coordinadora de Festes de Celrà amb la col·laboració de moltes persones i entitats
del municipi. Aquest any hi ha dos caps de setmana de festa, que fa que la gent
d’aquí i de fora del municipi pugui participar de totes les activitats previstes. Aquest
diumenge ja s’ha repartit el programa de la festa i aviat es publicarà a la pàgina web
de l’Ajuntament.
Aquest any el pregó de la festa el farà el Club Patinatge Celrà, que celebra 40 anys, i
és la manera de felicitar-los i agrair-los la feina que han fet i fan al municipi.
Felicita l'entitat Celrà s’Engalana, que fa 20 anys, per la feina feta durant tants anys.
Felicita també totes les persones i entitats que fan possible una festa major tan plural
i per a totes les edats.
3.

Demà hi ha la segona trobada veïnal per debatre la ubicació del primer pipican al
municipi. S’ha enviat el preprojecte a totes les persones que es van interessar i
algunes han fet propostes interessants per millorar-lo. Demà ja es fa el tancament
definitiu del projecte, que inclou aquestes propostes ciutadanes, i els pròxims mesos
es durà a terme el procediment de licitació corresponent.
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4.

Es continua treballant amb el tema dels vigilants municipals, ja que és un tema
força complex i complicat. Actualment s’està recopilant informació i segurament fins
als mesos de setembre i octubre d’enguany no es posarà en marxa.

5.

S’han col·locat un parell de dispensadors de bosses d’excrements de gossos, a
petició del Consell Infantil i d’alguns veïns. Estan ubicats a la plaça dels Ametllers i la
plaça de les Monges, molt afectades per aquesta problemàtica. I si aquesta prova
funciona i es comprova que implica una disminució d’excrements al carrer s’hauran
d’introduir en altres espais públics amb la mateixa problemàtica.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

4. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A PERSONES QUE POSEN EL SEU PIS BUIT A
DISPOSICIÓ DE LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL DEL CONSELL COMARCAL DEL
GIRONÈS.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, que explica que a través de l’Oficina d’Habitatge Municipal que està vinculada a
l’Oficina de Lloguer Social del Consell Comarcal del Gironès s’atorgaran uns ajuts de 250 €
sempre que es compleixin els requisits per formar part de la borsa. El termini per sol·licitar
la subvenció és fins al dia 31 d’octubre de 2016.
Tot seguit, cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, representant del GM ICelràERC, que comenta que vota a favor però troba a faltar el pressupost associat a la mesura.
El senyor Jaume Solà Molinas, secretari, explica que s’hi han designat 1.000 €, ja que
difícilment se sobrepassaran les quatre demandes que pugui haver-hi i més tenint en
compte experiències en altres llocs. I evidentment també hi ha una reserva de crèdit.
El Sr. Fernàndez pregunta si serà un tècnic o el regidor qui controlarà aquesta gestió, a la
qual cosa el Sr. Costa respon que el control es portarà a terme des de la Borsa de Lloguer
del Consell Comarcal del Gironès.
El Sr. Fernàndez respon que el Consell Comarcal és una entitat aliena al municipi i li
agradaria que o bé un regidor o un tècnic de l’Ajuntament també ho controlés.
El Sr. Costa contesta que la Cristina, la tècnica del Consell Comarcal que està a l’Ajuntament
el primer i el tercer dimarts de cada mes, i a la que paga l’Ajuntament, se la pot considerar
com a la tècnica que ho controlarà i ho gestionarà tot.
Tot seguit, cedeix la paraula al senyor Jaume Solà Molinas, secretari, que fa una lectura de
la proposta que se sotmet al Ple:

ANTECEDENTS DE FET
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És interès de l’Ajuntament de Celrà atorgar subvencions a persones (físiques o jurídiques)
titulars de béns immobles buits que els vulguin posar a disposició de la Borsa de Lloguer
Social del Consell Comarcal del Gironès i que compleixin les condicions establertes per ser
considerats de lloguer social.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l'article 86, apartats primer i segon, de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, l'òrgan al qual correspongui la resolució del procediment, quan la naturalesa d'aquest
ho requereixi, podrà acordar un període d'informació pública. A tal efecte, s'anunciarà al
Butlletí Oficial de l'Estat, al de la Comunitat Autònoma o al de la Província respectiva amb la
finalitat que qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el procediment o la part del
mateix que s'acordi. L'anunci assenyalarà el lloc d'exhibició i determinarà el termini per
formular al·legacions, que en cap cas podrà ser inferior a 20 dies.
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
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per concedir subvencions a persones que
posin el seu pis buit a disposició de la Borsa de Lloguer Social del Consell Comarcal del
Gironès i que s’adjunten com a annex a aquest acord.
Segon. Exposar al públic aquestes bases reguladores mitjançant un anunci que s’ha de
publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant un
termini de vint dies hàbils per a la presentació de reclamacions. En el supòsit de no
formular-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris per fer efectiu aquest acord.
ANNEX
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A PERSONES QUE POSEN EL SEU PIS BUIT A
DISPOSICIÓ DE LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL
DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

1. Disposicions generals
El marc jurídic que regula aquestes bases és el següent:

o

La Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

o

El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

o

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

o

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

o

Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten mesures tributàries dirigides
a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica.
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o

Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge (articles 41 i 69).

o

Normativa aprovada per l’Ajuntament de Celrà en relació amb subvencions atorgades a
tercers i recollida a les bases d’execució del pressupost municipal.

2. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de subvencions a persones (físiques o
jurídiques) titulars de béns immobles buits que els vulguin posar a disposició de la Borsa de
Lloguer Social del Consell Comarcal del Gironès i que compleixin les condicions establertes
per ser considerats de lloguer social.
La Borsa de Lloguer Social ofereix un servei de mediació entre persones propietàries
d’habitatges buits i possibles llogaters amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de
mercat. Alhora, s’estimula el mercat de lloguer i l’ocupació del parc vacant, es redueixen les
càrregues de les persones desnonades i es pal·lia l’exclusió social-residencial.
3. Requisits
Poden optar a les subvencions sobre l’impost de béns immobles d’habitatge que estan
adscrits a la Borsa les persones físiques o jurídiques que reuneixen els requisits següents:



Han d’estar empadronades al municipi de Celrà.

 Han de ser titulars d’un habitatge situat al municipi de Celrà, posar-lo a disposició de la
Borsa de Lloguer social gestionada per l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal
del Gironès, i acceptar la mediació de la Borsa.



No repercutir la quota de l’impost sobre béns immobles en els arrendataris.

 Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Celrà.

 No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari,

d’acord amb el què estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.

4. Condicions que ha de reunir l’habitatge
Les condicions per gaudir dels ajuts són que l’edifici o els habitatges han de complir amb els
requisits d’habitabilitat i el compliment de la normativa d’arrendaments urbans.
5. Forma i termini de presentació de les sol·licituds
Per optar a les subvencions, cal presentar a l’Ajuntament de Celrà la sol·licitud de subvenció
(mitjançant el model d’instància normalitzat) acompanyada de la documentació següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada, del NIF/NIE del sol·licitant o document
equivalent.
Original i fotocòpia del contracte d’arrendament signat mitjançant la Borsa de Lloguer
Social del Consell Comarcal del Gironès.
Original i fotocòpia de l’escriptura pública acreditativa de la propietat de l’habitatge.
Documentació acreditativa de l’apoderament vigent en el cas que el propietari actuï
mitjançant representant o es tracti d’una persona jurídica.
Original i fotocòpia del rebut de l’impost de béns immobles corresponent a l’exercici
vigent.
Fotocòpia del compte corrent on fer la transferència bancària.
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7.

Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

El termini de resolució serà d’un mes, comptador des de la data en què la sol·licitud s’hagi
formulat de manera correcta, amb l’adjunció de tota la documentació requerida en aquestes
bases.
Un cop finalitzat el procés d’atorgament de subvencions, es publicarà a la pàgina
d’Habitatge del web municipal un document on constarà la informació següent:




La relació de sol·licituds ateses favorablement, i els beneficiaris.
La relació de sol·licituds denegades, si n’hi ha hagut, indicant el motiu de denegació.

Tot això, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. Esmena de sol·licituds
Una vegada rebuda la sol·licitud i examinada per comprovar possibles defectes o omissions,
l’Ajuntament requerirà a les persones interessades perquè en el termini màxim de deu dies
hàbils esmenin les sol·licituds o adjuntin els documents necessaris que s’hagin omès.
Si la sol·licitud no s’esmena o la documentació requerida no s’aporta, l’Ajuntament tindrà
per desistit al sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l’article 71 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú.
7. Termini per a la presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds abasta des de l’endemà de la publicació en el BOP
d’aquestes bases fins al dia 31 d’octubre de 2016.
8. Pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció es farà en un sol pagament, mitjançant transferència bancària,
en el compte indicat en el model de sol·licitud a partir de la notificació de la resolució
d’atorgament.
9. Publicitat
L’Ajuntament de Celrà publicarà les bases reguladores per a l’atorgament d’aquests ajuts
mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’anuncis
de la corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya durant un termini de vint dies hàbils perquè es puguin presentar
reclamacions i/o al·legacions. En el supòsit de no formular-se’n cap, l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
10. Crèdit pressupostari
Se subvencionarà la quota líquida de l’impost de béns immobles dels habitatges adscrits a la
Borsa.
El pressupost total que destina l’Ajuntament de Celrà a aquesta línia de subvencions és de
1.000 €, consignats a l’aplicació pressupostària 21 1520 48900 “foment lloguer social”.
L’import màxim que correspon a cada habitatge és de 250 €.
L'òrgan competent concedirà la subvenció en funció de l'ordre de presentació de sol·licituds
en el registre d'entrada municipal i fins que s'esgoti el crèdit destinat a aquests ajuts.
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11. Obligacions de les persones beneficiàries
Els beneficiaris dels ajuts tindran les obligacions establertes per l’article 14.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
S’entendrà per acceptada la subvenció concedida a menys que hi renunciïn expressament
en el termini de deu dies hàbils des de la notificació de l’acord de concessió de la subvenció.
12. Causes de revocació i reintegrament
L’Ajuntament de Celrà pot iniciar el procediment de revocació dels ajuts concedits per
alguna de les causes següents:
 L’ocultació d’informació necessària per valorar correctament la sol·licitud o la falsedat
en la documentació presentada.
 El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de l’ajut.
 L’incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.
2. En el cas que es produeixi un incompliment de les bases i/o de la convocatòria, s’iniciarà
l’expedient de revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, es demanarà el
reintegrament de les subvencions amb els interessos legals corresponents.
13. Protecció de dades
Les dades que faciliti el/la sol·licitant s’incorporaran a un arxiu de l’Ajuntament de Celrà i
s’utilitzaran exclusivament per a la seva administració.
En qualsevol moment, la persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació de les seves dades, tot adreçant-se a la corporació.
20. Acceptació de les bases
La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Disposició final primera
L’Ajuntament de Celrà es reserva el dret de resoldre els dubtes i/o discrepàncies que
sorgeixin en la interpretació d’aquestes bases.

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
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5. CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’AJUNTAMENT DE BORDILS PEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE CELRÀ A BORDILS.
L’alcalde explica que des de l’any 2008 l’Ajuntament de Celrà subministra aigua al poble de
Bordils perquè aquest municipi té en la seva aigua un nivell de nitrats força elevat i, tot i
que semblava que amb els anys podia disminuir, ha augmentat.
S’ha agafat el conveni anterior i s’ha modificat en alguns aspectes, com els m 3 que es poden
subministrar (prèvia estadística sol·licitada a Prodaisa).
Tot seguit, cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, representant del GM ICelràERC, que comenta que vota a favor però indica que de la mateixa manera que en el conveni
anterior existia un topall que ha sobrepassat Bordils ara es fixa un de nou i pregunta quines
garanties o quin control hi haurà perquè realment es compleixi el que diu el conveni.
L’alcalde entén que malgrat que els darrers anys no hi ha hagut problema d’aigua, pot haver
estat deixadesa per part de l’Ajuntament de Celrà el fet de no controlar els m 3 d’aigua que
s’estaven extraient i, per l’altra banda, una deixadesa clara de Prodaisa que havia d’haver
informat Bordils si treien més aigua de la pactada.
A banda de la deixadesa, l’alcalde ho entén com un acte de bona voluntat entre els dos
municipis i donat que no existia un problema d’aigua ho qualifica de necessitat pel fet que si
Bordils precisava més aigua de la que indicava el conveni l’ha agafat.
El Sr. Fernàndez precisa que fa dos plens es va parlar que la potabilitzadora està arribant al
seu límit i si la indústria demana més aigua, sembla que podria haver-hi un col·lapse.
L’alcalde respon afirmativament i respon que, preveient aquesta qüestió, ja s’ha fet constar
en la clàusula sisena del nou conveni, que llegeix textualment:
SISENA. En el supòsit que es produís un augment en les necessitats de subministrament
d’aigua a les empreses i habitatges de Celrà, aquest serà preferent al subministrament a la
xarxa d’aigua de Bordils.

L’alcalde explica que quan es va reunir amb l’alcalde de Bordils ja li va exposar que el nou
conveni contindria aquesta clàusula perquè, sobrevingut un problema de manca d’aigua,
tenen prioritat els ciutadans i ciutadanes de Celrà i les seves empreses.
Tot seguit, cedeix la paraula al senyor Jaume Solà Molinas, secretari, que fa una lectura de
la proposta que es sotmet al Ple:
Des de l’any 2006, el municipi de Bordils té el problema que l’aigua dels dos pous dels quals
es nodreix la xarxa subministradora d’aigua potable presenta en les seves analítiques un
nivell de contingut de nitrats que, d’acord amb la normativa sanitària, supera el legalment
admissible.
Sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua un informe sobre possibles solucions a aquest
problema, aquesta Agència apuntà que la més viable, tant tècnicament com
econòmicament, és la connexió amb la xarxa d’aigua potable de Celrà.
L’Ajuntament de Bordils va aprovar definitivament el projecte de subministrament de la
xarxa d’aigua potable de Celrà a la de Bordils i va executar l’obra.
Sent l’Ajuntament de Celrà coneixedor d’aquest problema, va contribuir decisivament en la
seva solució al signar en data 7 d’abril de 2008 un conveni amb l’Ajuntament de Bordils pel
qual es va autoritzar la connexió de les xarxes d’aigua potable de Bordils i Celrà.
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El conveni esmentat tenia una vigència de 8 anys i, per tant, finalitza el dia 7 d’abril de
2016 podent ser prorrogat per períodes de 2 anys (de no haver-hi denúncia expressa per
alguna de les parts).
Actualment, el problema del nivell de nitrats en l’aigua de Bordils no solament s’ha
mantingut sinó que ha empitjorat, per la qual cosa és necessari prorrogar el conveni o
redactar-ne un de nou, si escau.
I en aquests moments existeixen noves circumstàncies que fan aconsellable la redacció d’un
conveni nou en lloc de prorrogar el de l’any 2008.
Donat que l’Ajuntament de Celrà té la disposició a col·laborar en la solució d’aquest
problema sanitari motivat per l’alta concentració de nitrats en l’aigua de Bordils, per sobre
dels límits admesos, i de conformitat amb els articles 144 c 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,
107 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny
, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bordils i l’Ajuntament de
Celrà pel qual es regula el subministrament d’aigua potable de Celrà a Bordils, i que
s’adjunta com a annex a aquesta proposta.
Segon. Facultar l’alcalde per subscriure aquest conveni de conformitat amb l’article 21.1.b
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1. 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.
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Bordils.
ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BORDILS I L’AJUNTAMENT
DE CELRÀ, PEL QUE ES REGULA EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE
CELRÀ A BORDILS
Celrà, a 13 d’abril de 2016
REUNITS
El dia 13 d’abril de 2016, a la casa consistorial, les persones que a continuació es
consignen:
D’una banda el senyor Daniel Cornellà Detrell, alcalde-president de l’Ajuntament de Celrà,
assistit pel senyor Jaume Solà Molinas, en la seva qualitat de secretari de l’Ajuntament de
Celrà i per donar fe de l’acte, en virtut de l’acumulació autoritzada per la Direcció General
de l’Administració Local, d’acord amb els articles 2.h del Reial decret 1174/1987, de 18 de
setembre, i 113.6 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local.
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I de l’altra el senyor Albert Serrats Llach, alcalde-president de l’Ajuntament de Bordils,
assistit pel secretari de la corporació senyor Jaume Solà Molinas.
Els alcaldes actuen en nom i representació dels seus ajuntaments respectius, d’acord amb
els articles 21.1.b de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
53.1.a 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 article 41 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per concertar aquest
conveni i
MANIFESTEN
PRIMER. L’AJUNTAMENT DE BORDILS
I. Que el municipi de Bordils, des de l’any 2006, té el problema que l’aigua dels dos pous
dels quals es nodreix la xarxa subministradora d’aigua presenta en les seves analítiques un
nivell de contingut de nitrats que, d’acord amb la normativa sanitària, supera el legalment
admissible.
II. Que demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua un informe sobre possibles solucions a
aquest problema, aquesta Agència apuntà que la més viable, tant tècnicament com
econòmicament, és la connexió amb la xarxa d’aigua potable de Celrà.
III. Que l’Ajuntament de Bordils va aprovar definitivament el projecte de subministrament
de la xarxa d’aigua potable de Celrà a la de Bordils i va executar l’obra.
IV.
Que sent l’Ajuntament de Celrà coneixedor d’aquest problema, va contribuir
decisivament en la seva solució al signar en data 7 d’abril de 2008 un conveni amb
l’Ajuntament de Bordils pel qual es va autoritzar la connexió de les xarxes d’aigua potable
de Bordils i Celrà.
V. Que el conveni esmentat tenia una vigència de 8 anys, i per tant finalitza el dia 7 d’abril
de 2016, podent ser prorrogat per períodes de 2 anys (de no haver-hi denúncia expressa
per alguna de les parts). I que atès que el problema del nivell de nitrats en l’aigua de
Bordils no solament s’ha mantingut sinó que ha empitjorat, és necessari redactar un nou
conveni.
SEGON. L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
I. Que és coneixedor d’aquest problema en la captació d’aigua de qualitat per part del
municipi de Bordils.
II. Que amb la voluntat d’ajudar a la solució d’aquest problema que pateix el municipi de
Bordils, i dins el marc de col·laboració que entén ha de presidir les relacions entre municipis
veïns, va signar el dia 7 d’abril de 2008 el conveni amb l’Ajuntament de Bordils pel qual es
va autoritzar la connexió de les xarxes d’aigua potable de Bordils i Celrà.
III. Que continua tenint la disposició a col·laborar en la solució d’aquest problema sanitari
motivat per l’alta concentració de nitrats, per sobre dels límits admesos, en l’aigua de
Bordils.
IV. Que existeixen noves circumstàncies que fan aconsellable la redacció d’un conveni nou
en lloc de prorrogar el de l’any 2008.
TERCER. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el
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desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, i
sotmesos íntegrament al Dret administratiu.

estan

Sobre la base de les manifestacions anteriors, ambdues parts acorden formalitzar aquest
conveni de conformitat amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes en què s’efectuarà el
subministrament d’aigua potable de la xarxa pública de Celrà a la de Bordils.
SEGONA. El volum de subministrament d’aigua potable des de la xarxa de Celrà vindrà
determinat en funció del contingut de nitrats a l’aigua de Bordils i del consum existent, ja
que només cal el subministrament necessari perquè en barrejar les aigües dels dos
municipis disminueixi el contingut de nitrats fins a un paràmetre acceptable sanitàriament.
Atenent a aquests paràmetres, en l’actualitat es pot xifrar aquest volum de subministrament
en una banda que va d’un mínim del 15% a un màxim del 55% del consum actual d’aigua a
Bordils. Per tant, la previsió de subministrament d’aigua potable de Celrà a Bordils es pot
fixar en unes necessitats d’un mínim de 55 m 3/dia i un màxim de 200 m3/dia.
TERCERA. S’acorda fixar com a preu per m3 d’aigua subministrat en alta per aquest 2016
amb un preu de Celrà a Bordils, la quantitat de 0.3532 €/m 3.
Aquest preu s’actualitzarà cada any a 1 de gener, d’acord amb els costos i despeses de
producció de l’aigua potable.
QUARTA. Aquest conveni té una vigència de 8 anys a partir del dia 1 de maig de 2016,
atesa la necessitat d’assegurar el subministrament d’aigua potable als veïns de Bordils i la
important inversió a què l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Bordils han de fer
front per fer viable aquesta connexió.
CINQUENA. Podrà ser prorrogat tàcitament el conveni per terminis de 2 anys, sense
perjudici de la denúncia expressa d’alguna de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
SISENA. En el supòsit que es produís un augment en les necessitats de subministrament
d’aigua a les empreses i habitatges de Celrà, aquest serà preferent al subministrament a la
xarxa d’aigua de Bordils.
Igualment, no es podrà garantir el subministrament d’aigua a la xarxa de Bordils en el
supòsit que calgués fer obres a la potabilitzadora i mentre durin aquestes.
SETENA. L’Ajuntament de Bordils, fins i tot en el supòsit que la concentració de nitrats en
l’aigua dels 2 pous de Bordils se situés dins dels paràmetres en cada moment acceptables
sanitàriament, continuarà captant un 10% del consum d’aigua a Bordils de la xarxa de
Celrà, a l’efecte de diluir la concentració de nitrats.
VUITENA. L’Ajuntament de Celrà facturarà trimestralment al de Bordils el cost d’aquest
subministrament d’aigua potable, directament o a través de l’empresa concessionària.
NOVENA.
següents:

Són causes d’extinció d’aquest conveni, sense dret a indemnització, les

 La no potabilitat de l’aigua de la xarxa de Celrà, per causes alienes a l’administració
actuant.
 L’incompliment, per qualsevol dels dos ajuntaments, de les obligacions assumides amb
la signatura d’aquest conveni.
 El mutu acord de les dues parts manifestat per escrit.
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DESENA. Aquest conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació.

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. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS; NÚMERO
19, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL; NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’ESCOLA DE DANSA I NÚMERO 21, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que fa un resum de les ordenances que es
modifiquen en el sentit següent:
Ordenança fiscal 10, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus
municipals: es clarifica molt millor què és subjecte passiu. El servei de recollida
d’escombraries és d’obligat pagament i, en el supòsit que ningú visqui a l’habitatge, aquest
pagament recaurà sobre la persona que estigui pagant l’IBI de l’habitatge.
Ordenança fiscal 19, reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’escola bressol: es
modifica l’apartat que fa referència al casalet d’estiu i s’inclou matrícula del mateix, tant
quinzenal com mensual. I qui faci la matrícula no tindrà retorn de diners en el cas que es
doni de baixa, ja que quan es fa la planificació del casal d’estiu es fa en funció de la gent
que ha fet la preinscripció.
També es modifiquen els articles 7 i 8, ja que reordenen el contingut de les ordenances
vigents fins ara i es concreta molt bé quan s’ha de formalitzar la baixa de l’escola bressol.
Ordenança fiscal 20, reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’Escola de Dansa:
s’inclou una nova tarifa de 2,5 hores (fins ara, si algú volia fer aquest temps, se sumava la
tarifa d’1 hora i la d'1,5 hores).
També s’ha modificat el punt 3 pel que fa al descompte del 15% de la família que tenia 3 o
més persones inscrites a l’Escola, ja que s’ha rebaixat al 10%.
Ordenança fiscal 21, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en la piscina
municipal: s’ha modificat arran de les demandes de gent quan un avi/àvia d’un nen/a
entrava a la piscina i se li cobrava el preu establert. I el que s’ha fet és vincular tres
entrades als abonaments familiars a 3 € per a persones que puguin accedir-hi amb aquest
abonament.
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L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, representant del GM ICelràERC, que indica que abans de la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa d’escombraries
es va fer l’aprovació inicial del padró fiscal i pregunta si s’ha incrementat la quantitat de
persones que ha de pagar aquesta taxa.
El Sr. Bartis respon que el Porta a Porta ha possibilitat detectar determinades situacions de
gent que no pagava el rebut d’escombraries des de la implantació del Porta a Porta fins a
l’actualitat. Però per a aquesta qüestió en concret no té la resposta i, en tot cas, la regidora
de l’àrea pot respondre-la el proper Ple.
L’alcalde afegeix que un exemple que es treballarà en aquesta qüestió que el Sr. Fernàndez
planteja són els pisos buits, propietat dels bancs, que no disposen de comptador i no
paguen res.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Susana Pascual Pozo, representant del GM ICelràERC, que pregunta si respecte a l’Ordenança 19 en cap cas es retornarà l’import de la
matrícula, a la qual cosa el Sr. Bartis respon que a partir de l’aprovació d’aquesta Ordenança
no es retornarà l’import, bàsicament perquè és un element que serveix per configurar els
casals d’estiu.
L’alcalde afegeix que si hi ha algun supòsit molt especial, l’estudiarien.
Tot seguit, cedeix la paraula al senyor Jaume Solà Molinas, secretari, que fa una lectura de
la proposta que se sotmet al Ple:
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’hauran d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi d'acomplir allò que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com
a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa
amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament
propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, les ordenances fiscals que
s’especifiquen en la part dispositiva, redactades a l’empara de l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Han estat proposades les modificacions de les ordenances fiscals d’aquest Ajuntament, per
part de les diferents àrees municipals.
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Atès que el procediment d’aprovació i modificació s’ha d’ajustar al que disposen els articles
15, 16 i 17 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, relatius a la imposició, supressió i ordenació de
tributs per les corporacions locals.
Vistos els informes tècnics, econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
Vistos els informes emesos per la secretària i per l’interventor, de conformitat amb el que
assenyala l’article 179.2 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, en relació amb l’article 54 del Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
Per tot això, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es proposa
al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que han de regir a
partir de la seva aprovació definitiva, que tot seguit es detallen i figuren com a document
annex número I d’aquest acord:
 Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
 Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
 Taxa per la prestació del servei d’escola de dansa
 Taxa per la prestació dels serveis en la piscina municipal
Segon. Exposar al públic aquest acord, mitjançant un edicte que s’ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació per un termini de trenta dies
hàbils per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació durant el termini esmentat,
aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord plenari.

Acta 3/2016
12 d’abril de 2016

ANNEX I
A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS QUE HAN DE
REGIR A PARTIR DE LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA

Ordenança Fiscal número 10: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE
RESIDUS MUNICIPALS
Es modifica l’article 3, titulat “subjectes passius”, quedant redactat de la següent manera:
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, les persones físiques
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que
ocupin o utilitzin els habitatges, o els locals o solars situats en places, carrers o vies
públiques on es presta el servei a què es refereix l’article anterior, bé sigui a títol de
propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, o fins i tot, a precari.
2. S’entendrà que ocupen o utilitzen les vivendes, aquells que figuren com a titulars de
contractes de subministrament d’aigua potable de l’habitatge. En cas que l’habitatge no
disposi de subministrament d’aigua potable, s’entendrà que ocupen o utilitzen les vivendes
qui sigui el titular de l’Impost sobre Béns Immobles de la vivenda.
3. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els
usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Ordenança Fiscal número 19: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL
1. Es modifica la tarifa del Casalet de l’article 6, titulat “Quota tributària”, quedant redactat
de la següent manera:
Casalet quinzenal
Matrícula casalet quinzenal
Quota casalet quinzenal
Casalet mensual
Matrícula casalet mensual
Quota casalet mensual

85,00€/quinzena
30,00€
55,00€
170,00€/mes
45,00€
125,00€

2. Es modifica l’article 7, titulat “Acreditament i període impositiu”, quedant redactat de la
següent manera:
Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis de duració inferior a 1 mes, la taxa
s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi
efectuat el pagament de la taxa.
2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan
s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable.
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament
del primer mes de prestació.
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3. Es modifica l’article 8, titulat “Règim de declaració i d’ingrés”, quedant redactat de la
següent manera:
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació:
a) Per al pagament de les matrícules
b) Pel pagament de la quota i l’assegurança quan la plaça adjudicada s’ha sol·licitat fora del
període indicat anualment.
Quan se sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.
2. El pagament de la matrícula s’efectuarà una vegada confirmada l’adjudicació de plaça en
una de les dues Escoles Bressol Municipals, dins el període indicat anualment.
3. Conjuntament amb el primer rebut mensual s’haurà de fer efectiva l’assegurança escolar.
4. En cap cas es retornaran els imports de les matrícules
5. El pagament de la matrícula suposa una reserva de plaça i obliga el subjecte passiu al
pagament de les quotes mensuals corresponents al servei per la qual s’ha efectuat la
matrícula.
6. Tractant-se de la taxa per quota mensual d’escolaritat i la quota mensual dels serveis Bon
Dia i Bona Tarda, caldrà pagar-les durant els cinc primers dies de cada mes.
7. El servei de menjador i/o berenar es farà efectiu un cop prestat el servei.
8. Quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, es farà efectiu l’import total de la
taxa.
9. El pagament de les tarifes establertes en l’article 6 es podrà fer mitjançant domiciliació
bancària, que sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.
10. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
11. Per cursar la baixa del servei cal omplir i signar la sol·licitud corresponent i lliurar-la a la
secretaria de l’Escola Bressol o realitzar un registre d’entrada municipal, abans de l’últim dia de
mes i tindrà efectes a partir del mes següent a la data del registre d’entrada.
12. Excepcionalment es reservarà la plaça d'un infant i es deixarà de cobrar el rebut en
concepte de quota mensual sempre que l'infant no pugui assistir al centre educatiu per
causes mèdiques degudament justificades, durant un període mínim d’un mes natural i un
període màxim de dos mesos naturals.
L'absència haurà de ser justificada mitjançant un informe mèdic que recomani la no
assistència a l’escola bressol durant el període sol·licitat.
S'haurà de formalitzar la sol·licitud al registre d'entrada de l'Ajuntament de Celrà abans del
dia 1 del mes en què s'hagi de causar l'absència.
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Ordenança Fiscal número 20: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA DE
DANSA
1. S’afegeix una nova tarifa a l’apartat primer d’adults de l’article 6, titulat “Quota
tributària”, en el sentit següent:
Adults
2,5 hores /setmana

€/trimestre
135 €

2. Es modifica el títol d’unes disciplines que consten en l'apartat primer de l’article 6 titulat
“quota tributària”
A on diu: Danses ètniques i tècniques de circ
Dirà:

Tècniques de circ

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, titulat “Quota tributària”, quedant en el sentit
següent:
2. Podran gaudir d’una reducció de la tarifa:
2.1. Podran gaudir d’una reducció de la quota trimestral les persones matriculades a l'EMDC i
que cursin com a mínim una disciplina anual:
a) Reducció del 35% per a les persones de 65 anys o més.
b) Reducció del 40% per a les persones amb discapacitat física o psíquica equivalent o superior
al 33%.
c) Reducció del 10%, quan els subjectes passius acreditin tenir tres o més persones de la
mateixa família matriculades a l’escola municipal de dansa de Celrà.
2.2. Podran gaudir d'una reducció del 15% de la quota de cursos, tallers específics i altres
activitats, l'alumnat matriculat a l’escola municipal de dansa.
Les reduccions no són acumulables, aplicant-se sempre la més beneficiosa per a l’usuari/a.
Per poder gaudir d’aquestes reduccions caldrà acreditar-ho documentalment. Les persones
interessades hauran de sol·licitar la seva concessió, adjuntant còpia de la documentació
acreditativa i indicant el curs i la causa de la reducció amb un registre d’entrada a l’Ajuntament
de Celrà. La reducció tindrà efectes al trimestre següent a la data de la sol·licitud presentada
en el registre de l’Ajuntament, excepte en el cas de l’alta a l’activitat que tindrà efectes
immediats.

Ordenança Fiscal número 21: TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA
PISCINA MUNICIPAL
S’afegeix una nova tarifa a l’article 6, titulat “Quota tributària”, amb el següent redactat:
A Abonaments
Entrada individual dia feiner, dissabtes i festius
(màxim 3 entrades per cada abonament familiar)

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

3,00 €
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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

7. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 2, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CURSOS I TALLERS ESPORTIUS
ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I ORDENANÇA NÚMERO 3,
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CURSOS I
TALLERS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE CELRÀ.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica a manera de resum les modificacions
realitzades i que són les següents:
Ordenança 2, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers
esportius: activitats aquàtiques per a persones de 65 anys o més. Amb el preu que
inicialment s’havia ofert era impossible trobar algú que pogués desenvolupar l’activitat amb
una mínima serietat i que tingués la capacitat de portar-la a terme. Per tant, s’incrementa el
preu per poder millorar també la recerca de les persones que puguin fer l’activitat. Aquest
estiu la persona que feia el curs no se’n va sortir i, parlant amb els usuaris del servei, es va
decidir anul·lar l’activitat i retornar els diners que havien pagat.
Pel que fa a les activitats físico esportives per a persones de 65 anys o més, amb el preu de
26 € l’activitat surt deficitària, ja que suposa un cost més elevat per a l’Ajuntament del que
s’arriba a ingressar i, per tant, també s’ha d’incrementar.
Pel que fa a les incorporacions (i a demanda de molta gent) s’ha inclòs la d’1 hora a la
setmana d’activitat física al pavelló.
En aquesta Ordenança també es concreten molt bé les baixes de les activitats físiques i que
és un calc del model que es fa servir per a l’Escola de Dansa.
Ordenança 3, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers: pel
que fa a l’Escola d’Art s’ha inclòs un nou preu en la matrícula de restauració de mobles, ja
que s’hi inclou també el material.
S’han incrementat els preus dels tallers artístics i s’ha inclòs la possibilitat d’una setmana
addicional a 80 €.
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També es modifica la reducció d’un 25% per a les persones de 14 fins a 25 anys i ara
s’inclouen totes les persones fins a 25 anys.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, representant del GM CIU, que diu
que respecte a l’empresa Llop Gestió (que aquest any és l’últim que fa la seva activitat)
seria interessant que s’involucrés i que si sap d’alguna persona que facilités aquesta dada.
El Sr. Bartis indica que l’activitat ja es fa a través de Llop Gestió i es tracta d’una activitat
d’una hora al dia (3 hores a la setmana). I pel que ingressa l’Ajuntament, el que es pot
oferir és una persona de Celrà, ja que del contrari perd diners. I davant d’això, o es facilita
que Llop Gestió pugui contractar una persona amb capacitat mínima per oferir el servei o és
millor no fer l’activitat.

Tot seguit, l’alcalde cedeix la paraula al senyor Jaume Solà Molinas, secretari, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’hauran d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi d'acomplir allò que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com
a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa
amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament
propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, les ordenances fiscals que
s’especifiquen en la part dispositiva, redactades a l’empara de l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Han estat proposades les modificacions de les ordenances fiscals d’aquest Ajuntament, per
part de les diferents àrees municipals.
Atès que el procediment d’aprovació i modificació s’ha d’ajustar al que disposen els articles
15, 16 i 17 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, relatius a la imposició, supressió i ordenació de
tributs per les corporacions locals.
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Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Vistos els informes emesos pel secretari i per l’interventor, de conformitat amb el que
assenyala l’article 179.2 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, en relació amb l’article 54 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local.
Per tot això, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es proposa
al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Reguladores de preus
públics que han de regir a partir de la seva aprovació definitiva, que tot seguit es detallen i
figuren com a document annex núm. I del present acord:
 Preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers esportius organitzats per
l’Ajuntament de Celrà
 Preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament de
Celrà
Segon. Derogar l’ordenança reguladora de preu públic per a la prestació del servei d’accés
a la xarxa inalàmbrica municipal (“Celrà sense fils”)
Tercer. Exposar al públic aquest acord, mitjançant un edicte que s’ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació, per un termini de trenta dies
hàbils, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació durant
l'esmentat termini, aquest acord esdevindrà definitiu, sense necessitat de nou acord plenari.
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ANNEX I
Ordenança número 2: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE CURSOS I TALLERS ESPORTIUS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE
CELRÀ
1.- Es modifica alguna tarifa de l’apartat 2 de l’article 4, titulat “Quantia”, amb el sentit
següent:
A activitats aquàtiques
3 hores setmana 65 anys o més

24,00 €/mes

A activitats fisicoesportives
2 hores setmana 65 anys o més

26,00 €/trimestre

2.- S’afegeix una nova tarifa a l’apartat 2 de l’article 4, titulat “Quantia”, amb el sentit
següent:
A activitats fisicoesportives
1 hora setmana

45,00 €/trimestre

3.- Es modifica l’apartat 4 de l’article 4, titulat “Quantia”, quedant amb el següent redactat:
4.1.- El preu públic dels cursos o tallers trimestrals es pagarà els primers cinc dies de cada
trimestre natural, mitjançant domiciliació bancària.
4.2.- El preu públic dels cursos o tallers d’estiu i els de natació es pagarà al moment de la
inscripció o en el moment d'entrar al recinte, mitjançant una autoliquidació.
4.- Es modifica l’apartat 5 de l’article 4, titulat “Quantia”, quedant amb el següent redactat:
5.1.- Podran gaudir d’una reducció del 40% sobre la tarifa, les persones amb discapacitat física
o psíquica equivalent o superior al 33%
Per poder gaudir d’aquesta reducció, la persona beneficiària haurà de sol·licitar la seva
concessió adjuntant el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat
emès per l’òrgan competent, i indicant el curs i la causa de la reducció amb un registre
d’entrada a l’Ajuntament de Celrà.
La reducció tindrà efectes al trimestre següent a la data del registre d’entrada presentada a
l’Ajuntament, excepte en el cas de l’alta a l’activitat que tindrà efectes immediats.
5.2.- No s’aplicarà cap reducció en la quota gimnàs
5.- Es modifica l’apartat 6 de l’article 4, titulat “Quantia”, amb el següent redactat:
Per cursar la baixa de l’activitat cal omplir i signar la sol·licitud corresponent i fer un registre
d’entrada a l’Ajuntament fins al dia 28 del mes i tindrà efectes a partir del trimestre següent al
registre d’entrada.

Ordenança número 3: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE CURSOS I TALLERS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
1.- S’afegeixen una nova tarifa a l’apartat 2 de l’article 4, titulat “Quantia”, en el sentit
següent:
Escola d’art
Matrícula per restauració de mobles
66,00 € (inclou el material)
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2.- Es modifiquen les tarifes del taller artístic de l’apartat 2 de l’article 4, titulat “Quantia”,
en el sentit següent:
Taller artístic
5 setmanes
270,00 €
4 setmanes
235,00 €
3 setmanes
200,00 €
2 setmanes
160,00 €
1 setmana addicional (*)
80,00 €
(*) Una setmana addicional que s’afegeix a les setmanes ja matriculades. Mai un taller
artístic es farà per una sola setmana.
3.- Es modifica l’apartat 4 de l’article 4, titulat “Quantia”, quedant redactat de la següent
manera:
4.- Podran gaudir d’una reducció de la tarifa:
4.1.- Podran gaudir de reducció de la tarifa, en els cursos de l’escola d’art:
a)
b)

Reducció del 35% per les persones de 65 anys o més
Reducció del 40% per les persones amb discapacitat física o psíquica equivalent o
superior al 33%
c)
Reducció del 25% per a les persones de fins a 25 anys, sempre que s’inscriguin a
cursos per a adults dirigits a persones majors de 25 anys.
Les reduccions no són acumulables, aplicant-se sempre la més beneficiosa per a l’usuari/a.
Per poder gaudir d’aquestes reduccions caldrà acreditar-ho documentalment. Les persones
interessades hauran de sol·licitar la seva concessió, adjuntant còpia de la documentació
acreditativa i indicant el curs i la causa de la reducció amb un registre d’entrada a l’Ajuntament
de Celrà. La reducció tindrà efectes al trimestre següent a la data de la sol·licitud presentada
en el registre de l’Ajuntament, excepte en el cas de l’alta a l’activitat que tindrà efectes
immediats.
4.2.- Podran gaudir d’una reducció del 35% de la tarifa les persones de 65 anys o més, en
les obres de teatre.
Per poder gaudir d’aquesta reducció, caldrà acreditar-ho documentalment.
4.- S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 5 de l’article 4, titulat “Quantia”, amb el següent
redactat:
En cap cas es retornaran els imports de la matrícula
5.- Es modifica l’apartat 8.a) de l’article 4, titulat “Quantia”, amb el següent redactat:
a).- Per cursar la baixa de l’activitat cal omplir i signar la sol·licitud corresponent i fer un
registre d’entrada a l’Ajuntament fins al dia 28 del mes i tindrà efectes a partir del trimestre
següent al registre d’entrada.

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
8. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL MÓN LOCAL EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE
LA UNIÓ EUROPEA I L’ESTAT DE TURQUIA.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mar Camps Mora, regidora de Compromís Nacional i
Internacional, que explica que l’Ajuntament recolza la Declaració Institucional del Món Local
en contra de l’acord entre la Unió Europea i l’Estat de Turquia, que ha elaborat el Fons
Català de Cooperació i que agrupa municipis de Catalunya i altres organitzacions
supramunicipals per mostrar el desacord pres entre la Unió Europea i l’Estat de Turquia que
vulnera els drets humans i no dóna l’ajuda que necessiten els refugiats que arrisquen la
seva vida per arribar a Europa.
El que s’intenta evitar amb aquest acord és que els refugiats que arriben al territori europeu
siguin derivats a Turquia un cop entren a Grècia, aspecte que vulnera tots els suposats
valors amb els quals es va crear la Unió Europea. Per això, lluny dels caps d’Estat que han
impulsat aquest acord l’objectiu és mostrar que des del món municipal no se’ls dóna suport.
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 passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació que
protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, que aglutina els municipis catalans i institucions
supramunicipals que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets humans,
rebutja aquest acord que no respecta el Dret Internacional.
Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments estan donant suport a les
persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan treballant per
a la seva integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el president de la
Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont Casamajó, en la seva carta
al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya
està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats.
La cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de
trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i es compleixi amb
l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar
l’externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes responsabilitats a l’Estat turc,
com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els Centres
d’Internament per a Estrangers fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 milions d’euros
addicionals a partir del 2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 –, la liberalització de
visats i avançar en la negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.
La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de
persones que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és triple.
Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb l’increment de les operacions de control de
fronteres exteriors amb la participació militar de l’OTAN, segon, acordar l’expulsió a Turquia
d’aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la Mediterrània, i
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tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa que el 2015 van utilitzar 900.000
persones.
L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les polítiques
migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats valors
fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L’execució del text aprovat
impedeix a totes les persones que arribin de forma irregular a Grècia la possibilitat de
sol·licitar l’asil a Europa quan no existeix una altra via que no sigui la irregularitat.
Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa
acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i
migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de
territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de
salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les
morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats
humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països
d’origen i trànsit, etc.
Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que tenen
els estats i les institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca frontalment amb
l’obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta de Drets
Fonamentals de la UE, segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions
col·lectives.
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions dignes a
totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a
Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la
societat civil organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa
vergonya.
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
ACORD
Primer. Demanar al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre la
Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a
Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets
humans i el Dret Internacional.
Segon. Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures
en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat
acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen.
Tercer. Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.
Quart. Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat
pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotantlo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en
recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat.
Cinquè. Manifestar el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i
protecció adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones
sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.
Sisè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.
Setè. Definir els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir
les persones sol·licitants d’asil.
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Vuitè. Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la
integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per
prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.
Novè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb
vocació transformadora.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, representant del GM ICelràERC, que comenta que dels 4.500 immigrants que el president va definir, a Celrà tocarien
tres i pregunta si el municipi té definits els serveis i les infraestructures per oferir-los i que
recull la moció.
La Sra. Camps respon que en aquest moment el municipi no té pensar acollir, ja que no hi
ha pisos municipals per rebre la gent que ho necessita però des de l’Àrea de Cooperació sí
que s’han pensat ja coses a fer en matèria de refugiats.
La senyora Mercè Amich Vidal, regidora de Gent Gran i Igualtat, afegeix que tot just ara
s’està estudiant com fer un punt d’informació per a les persones nou vingudes al municipi,
tot i encara és una fase molt inicial.
L’alcalde comenta que no hi ha cap previsió immediata que vinguin refugiats i està molt clar
que des de l’Estat Espanyol tenen bloquejat el tema de la immigració. Tot i que els municipis
ja comencen a fer coses, per desgràcia a Catalunya no vindrà cap immigrant dels
campaments.

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
9. MOCIÓ PER DEMANAR QUE LA MINURSO (MISSIÓ DE LES NACIONS UNIDES PEL
REFERÈNDUM AL SÀHARA OCCIDENTAL) ASSUMEIXI COMPETÈNCIES EN DRETS
HUMANS.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mar Camps Mora, regidora de Compromís Nacional i
Internacional, que fa un resum de la moció.
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Tot seguit, l’alcalde cedeix la paraula al senyor Jaume Solà Molinas, secretari, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
Antecedents
L’any 1975, ara fa 40 anys, el darrer govern franquista signà els anomenats Acords
tripartits de Madrid amb Mauritània i el Marroc, cedint il·legalment la província del Sàhara
Espanyol a aquests dos països.
Aquest fet es produïa malgrat la sentència del tribunal internacional de La Haia, que no veia
cap relació històrica de domini entre els sahrauís i els seus veïns, sota la pressió de la Marxa
Verda organitzada per la monarquia marroquina i malgrat les contínues resolucions de les
nacions
Unides
que
reclamaven
a
Espanya
l'organització
d’un
referèndum
d’autodeterminació sobre el futur del territori.
Els sahrauís, en defensa dels seus drets, iniciaren la resistència armada que dóna pas a una
guerra de prop de 15 anys de durada, fins que, el 1988 se signaren els Acords de Pau de
Houston i, poc després, l’Alto el foc. En aquests acords es determinà que hauria de
desenvolupar-se un referèndum d’autodeterminació sota control de les Nacions Unides.
Naixia la Missió de les nacions Unides per a la realització del referèndum al Sàhara
Occidental (MINURSO).
Les traves del govern marroquí i la incapacitat de la comunitat internacional han fet que
avui, 40 anys després de l’inicií del conflicte i 27 anys després de la fi de la guerra, encara
no s’hagi portat a terme aquest referèndum.
Al llarg d’aquest temps, mentre una bona part de la població sahrauí malviu de l’ajut
internacional en els que són un dels campaments de refugiats més antics dels que
existeixen al món, aquells altres sahrauís que restaren a casa seva, han vist com l’ocupant
marroquí reprimia qualsevol manifestació de la seva identitat i de la seva voluntat.
Relegat a la seva pròpia terra de les millors ocupacions, envoltats de colons marroquins
provinents del nord que no oculten la seva animadversió, amb unes forces d’ocupació
militars i policials dedicades específicament a la persecució de qualsevol signe d’identitat,
els sahrauís dels territoris ocupats iniciaren una lluita de resistència pacifica, anomenada
Intifada sahrauí, que culminà amb la constitució del Campament de la dignitat, de Gdeim
Izik, reclamant el respecte dels drets humans i l’accés a les ocupacions i les feines que es
desenvolupaven en el seu territori. Aquest Campament constituït per prop de 20.000
sahrauís es considera com la primera espurna de l’anomenada Primavera Àrab.
Al llarg d’aquests anys han estat centenars els presoners sahrauís desapareguts, milers els
empresonats i apallissats, els apartats dels seus estudis i dels seus treballs, els condemnats
en tribunals sense cap garantia processal.
En tots els casos per expressar la seva identitat, per reclamar millores socials, per demanar
la fi de l'ocupació i la celebració d’un referèndum d’autodeterminació d’acord amb la
legalitat internacional.
Malgrat que la legalitat internacional i les resolucions de les Nacions Unides els donen la
raó, les tropes desplegades integrants de la MINURSO, en el territori, no tenen cap
competència en aquest terreny i assisteixen impassibles a aquestes violacions fragants de la
legalitat internacional que es produeixen cada dia davant seu. Violacions que han estat
documentades per nombroses entitats internacionals així com delegacions parlamentàries i
advocats i juristes observadors. I això que les mateixes Nacions Unides afirmen que el
manteniment i l'aplicació del respecte als drets humans són competència de les missions de
Pau. De fet, la MINURSO és l'única missió de pau desplegada sense competències en
aquesta matèria.
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En aquest sentit és bo recordar el resum del viatge d’una delegació del Parlament de
Catalunya, realitzada als territoris ocupats del Sàhara occidental del 13 al 16 d’abril del
2014.
En el corresponent informe es marcaven les conclusions següents:
1. Constatació de la vulneració dels drets humans (detencions, persecucions, tortures,
repressió, desaparicions…). Creiem que s’està produint un etnocidi evident amb el
coneixement (i fins i tot la connivència i tolerància) de l’ONU i de la comunitat
internacional.
2. Constatació de la negació de drets bàsics individuals: al treball, al salari digne, de
moviment, d’expressió, de reunió, d’associació, a l’assistència sanitària, a l’educació, a
l’habitatge. Per tant, no es compleixen els mínims drets econòmics, socials i culturals
per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat.
3. Constatació de la negació dels drets col·lectius dels pobles: d’afirmar-se com a
nació, d’autodeterminació, al lliure exercici de la seva sobirania en el seu territori, a
expressar i desenvolupar la seva pròpia cultura i patrimoni, a disposar dels recursos
naturals dels seu propi territori, a establir internacionalment les relacions que consideri.
4. Constatació de la voluntat de tergiversació i ocultació de la realitat sobre els drets
humans al Sàhara Occidental ocupat. La prohibició de l’entrada de delegacions
internacionals d’observació, els impediments de les delegacions que fan observança en
el territori i el bloqueig informatiu en són una prova són estratègies per silenciar el
conflicte.
5. Es fa necessària una intervenció internacional urgent, dotant la missió de l’ONU
(MINURSO) de les competències en observança i garantia de no vulneració dels drets
humans. Aquesta necessària i urgent intervenció internacional és imprescindible per tal
de resoldre un conflicte enquistat i amb un poder molt desigual per les dues parts en
conflicte.
6. Reafirmació de la necessitat de finalitzar els treballs previs i realització d’un
referèndum lliure i vinculant per decidir el futur del Sàhara. Cal esgotar aquesta via
pacífica de forma urgent.
7. Preocupació perquè hi ha indicis que l’actual resposta no violenta del poble sahrauí a
les agressions del govern marroquí es converteixi en futures respostes amb violència
per part del poble sahrauí, si es manté la repressió en el territori ocupat i la sistemàtica
i impune violació de drets humans.
8. Aposta per la proliferació de delegacions internacionals en territori ocupat per
l'observança de la violació de drets humans, per la presència lliure de mitjans de
comunicació i de periodistes, i que sigui la comunitat internacional qui vetlli per garantir
la seva entrada i la realització de la seva missió d’observança amb total llibertat.
9. Constatació i admiració de la capacitat de resistència pacífica del poble sahrauí en un
context de repressió tan dur com l’actual en territori ocupat i mostrem la nostra màxima
solidaritat i compromís per dur a terme les accions necessàries per denunciar la seva
situació i donar suport a la seva causa justa. (INFORME DE LA VISITA ALS TERRITORIS
OCUPATS DEL SÀHARA OCCIDENTAL PER PART DE LA DELEGACIÓ CATALANA
REALITZADA ENTRE EL 13 I EL 16 D’ABRIL DE 2014, que s’acompanya i es pot trobar a
la web del parlament mitjançant cerca “delegació Parlament Catalunya Sàhara
occidental”).
El pròxim mes d’abril està previst el debat a les Nacions Unides sobre la continuïtat de la
MINURSO i les seves funcions. Aquest any 2014, els Estats Units demanaren que aquesta
missió tingues competències en l’observança i aplicació dels Drets humans en els territoris
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ocupats del Sàhara occidental, tot i que el veto de França ho impedí. Aquesta Missió es
desplegà al territori mitjançant la resolució 690 del Consell de Seguretat de les nacions
unides del 29 d’abril del 1991 que també s’acompanya i es pot trobar a
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/690(1991)
Es inadmissible que una Missió internacional de les Nacions Unides desplegada en el territori
per cercar una solució pacifica a un conflicte pugui restar impassible davant de les violacions
reiterades dels drets Humans.
Atesa la il·legalitat de l'ocupació marroquina de bona part del territori del Sàhara
Occidental.
Atesa la presència i el desplegament de la MINURSO en nom de les Nacions Unides i de la
Comunitat Internacional en el territori del Sàhara occidental i amb la missió especifica
d’interposar-se entre les parts en conflicte per celebrar un referèndum i trobar una solució
pacifica al mateix.
Atesa la violació sistemàtica dels drets humans, acreditada mitjançant de reiterats informes
de tota mena d’institucions I entitats, com Human Rights World o la Fundació Mitterrand, i
tal com es recull en l’informe de la visita d’una delegació de l’Intergrup parlamentari català
per la pau al Sàhara.
Atès el debat sobre el desplegament de la MINURSO i les seves competències que les
Nacions Unides han de celebrar el pròxim mes d’abril.
Atès que són els membres de la Comissió Permanent els que han de decidir sobre aquest
tema.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, el Ple de la corporació proposa l’adopció del següent
ACORD
Primer. Instar a la Comunitat internacional, i especialment als membres permanents del
Consell de la Seguretat de les Nacions Unides i al Govern d’Espanya a fer complir les
resolucions de les Nacions Unides sobre el conflicte del Sàhara occidental i garantir la
realització d’un referèndum d’autodeterminació en què els i les sahrauís puguin decidir
lliurement i amb totes les garanties el seu futur, acabant amb un conflicte de més de 40
anys de durada.
Segon. Mentre no es produeixi el referèndum i la resolució pacifica del conflicte, dotar la
missió de l’ONU (MINURSO) de les competències en observança i garantia de no vulneració
dels drets humans. Aquesta necessària i urgent intervenció internacional és imprescindible
per tal de resoldre un conflicte enquistat i amb un poder molt desigual per les dues parts en
conflicte.
Tercer. Demanar que el Govern d’Espanya accepti la seva responsabilitat en la resolució
d’aquest conflicte, especialment en la preservació de l’observança dels drets humans en els
territoris ocupats del Sàhara occidental, dels quals és encara avui, oficialment, potència
administradora de iure.
Quart. Demanar als membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que acordin la
dotació clara de competències a la MINURSO en matèria de drets humans, d’acord amb les
cartes fundacionals i declaracions de la mateixa institució, i que cap membre permanent del
mateix exerceixi el dret a veto en aquesta material. Veto, sens dubte, incomprensible.
Cinquè. Enviar aquesta moció a les ambaixades dels membres permanents del Consell de
seguretat de les Nacions Unides a Madrid, ministeri d’Afers exteriors espanyol, missions
permanents davant del Consell de Seguretat de les Nacions Unides a Nova York, Federació
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ACAPS, Ceas, Grups Parlamentaris de Congrés i del Parlament de Catalunya, Delegació del
FPolisario a Catalunya i a l’Estat espanyol i entitats de la població.

L’alcalde indica que aquesta moció la va fer arribar l’Associació Catalana d’Amics del Poble
Saharaui (ACAPS), que té una estreta vinculació amb Celrà des de fa anys i que diferents
famílies del municipi han acollit i acullen nens i nenes saharauis a l’estiu.
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
10. MOCIÓ PER CERCAR UNA SOLUCIÓ PACTADA AMB GIRONA PER AL CONFLICTE
DE DELIMITACIÓ DEL CASTELL DE SANT MIQUEL.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Hector Cabrera Valera, regidor de Joventut i Patrimoni,
que fa un resum del conflicte que existeix des de fa anys amb el municipi de Girona pel
Castell de Sant Miquel.
I amb aquesta moció s’intenta trobar una entesa entre els dos municipis superant les traves
judicials que hi ha hagut i que confirma la Sentència que ha arribat avui a l’Ajuntament
dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L’alcalde indica que aquesta Sentència, com era previsible, va en contra de l’Ajuntament.
Encara hi ha 10 dies per interposar un Recurs de cassació i evidentment es presentarà
perquè aquesta moció no perdi el seu contingut i perquè, independentment dels jutges, és
trist que dos municipis no s’entenguin per aquest tema.
Ja han tingut lloc els primers contactes amb la nova alcaldessa de Girona per aquest tema i
ella ja és coneixedora de les inquietuds de Celrà. Properament també tindrà lloc una reunió
entre les alcaldies i els regidors corresponents per trobar una solució i ara es fa arribar
aquesta moció a tots els grups municipals de Girona per acabar de trobar complicitats.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, representant del GM CIU, que
pregunta si el fet d’interposar el Recurs ajudarà a solucionar la problemàtica.
L’alcalde respon que, si no s’interposa el Recurs en deu dies, la Sentència es compleix i la
delimitació quedarà com ara. Però si s’interposa, es guanya temps per a un possible pacte.
Ell ja ha informat l’alcaldessa de Girona que Celrà interposa el Recurs perquè no pot fer altra
cosa, però que la intenció no era anar per aquesta via sinó trobar una solució pactada.
Tot seguit, l’alcalde cedeix la paraula al senyor Jaume Solà Molinas, secretari, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
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L’ermita de Sant Miquel, coneguda popularment com a castell de Sant Miquel, va ser
edificada al segle XV, en terrenys del Mas Mitgera, avui conegut com a Cal Rei Vinyes, de
Celrà. El santuari depenia de la parròquia de Sant Feliu de Celrà, ja que es va edificar dins
el seu terme.
Històricament Sant Miquel va pertànyer sempre a Celrà. El 1926, els municipis de Sant
Daniel –aleshores independent– i Celrà van acordar que el castell formava part d’aquest
segon municipi. La situació es va repetir l’any 1964.
Així va ser fins que el 1968, Girona, capital de comarca i província, basant-se en raons de
necessitat (creixement, noves indústries, noves dependències municipals...), va iniciar els
mecanismes per annexionar-se diversos municipis i nuclis, entre els quals hi havia Salt,
Sarrià, Sant Gregori, Domeny, Sant Ponç, Sant Daniel i Campdorà.
Amb la darrera d’aquestes annexions, que oficialment data de 1974, Celrà va veure reduït el
seu terme municipal en prop d’un 25%, i va perdre l’ermita de Sant Miquel, que res tenia a
veure amb les suposades necessitats de Girona ni amb el terme de Campdorà.
A partir de l’any 2009 va començar un nou procés de delimitació entre els municipis. La
comissió de Celrà va defensar la pertinença de l’ermita al nostre municipi, ja que el puig de
Castellar, on es troba el castell de Sant Miquel, mai no ha estat de Campdorà.
La manca d’acord entre els representants d’ambdues poblacions en les diferents trobades va
fer que el cas es traslladés al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat, que el 2013 va resoldre que el castell de Sant Miquel havia de pertànyer a
Girona.
L’Ajuntament de Celrà va optar per no renunciar a la propietat del castell i va recórrer la
resolució. Després que Governació desestimés el recurs, el ple municipal de Celrà de juliol
del 2013 va acordar per unanimitat interposar un recurs contenciós administratiu al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. El 2 de setembre el TSJC va admetre a tràmit la protesta
del consistori, però des d’aleshores s’està pendent d’una resolució que no arriba.
L’Ajuntament de Celrà no ha renunciat mai al castell de Sant Miquel, i ha lluitat perquè es
reconegui una injustícia feta a mida per a la capital en etapa predemocràtica, però sempre
ha estat disposat a buscar una solució compartida. Ja el mateix 2013 l’alcalde de Celrà va
enviar una carta a l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, per sol·licitar-li una solució
d’agermanament i que les fites que delimiten els municipis quedessin al mig del castell. Es
va produir una reunió entre els dos consistoris en què es va acordar un pla compartit d’usos
del castell, però Girona no va voler discutir la delimitació.
Aviat farà tres anys que el conflicte està encallat judicialment i pensem que ha arribat el
moment de tornar a cercar una solució dialogada entre els dos ajuntaments. Com aquest
consistori ha manifestat en diverses ocasions, un espai emblemàtic per a les dues
poblacions, que s’ha convertit en un punt de trobada entre la ciutadania i les entitats tant
de Girona com de Celrà, ha de deixar de ser motiu de confrontació.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Celrà l’adopció del següent
ACORD
Primer. Sol·licitar a l’Ajuntament de Girona una reunió urgent a fi de trobar un acord de
delimitació del castell de Sant Miquel, buscant el consens i arribant a un pacte de bon
veïnatge.
Segon. En cas d’assolir aquest acord, retirar el recurs presentat per l’Ajuntament de Celrà
contra la delimitació actual.
Tercer. Treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Girona perquè Sant Miquel continuï
sent punt de trobada i germanor entre els dos municipis.
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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
11. MOCIÓ DE RECONEIXEMENT A LES ENTITATS VINCULADES A L’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA PER IMPULSAR LA COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES DE
SERVEIS BASADES EN VALORS ÈTICS.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que la moció tracta de reconèixer les
empreses i entitats amb una responsabilitat social al darrere i que l’Ajuntament de Celrà
s’adhereixi com a soci de l’empresa de producció i consum d’energia Som Energia i també
de Fiare, que és una cooperativa de finances ètiques.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, representant del GM ICelràERC, que comenta que pel que fa a Fiare i els valors ètics no estaria de més controlar com
fan les ampliacions de capital i a què destinen les inversions.
El Sr. Bartis respon que generen més confiança aquest tipus d’entitats de finances ètiques
que no pas altres i a més hi ha la confiança que fan les coses ben fetes.
El Sr. Fernàndez contesta que hi ha l’exemple de la Cooperativa Agrària del Delta de l’Ebre,
que es va demostrar que no ho feia tan bé.
El Sr. Bartis comenta que amb l’adhesió a aquestes entitats comença l’aposta de
l’Ajuntament cap a un nou model d’empreses que en principi intenten fer les coses de
manera diferent. I si bé és cert que alguna vegada pot sortir algú que no ho fa com ho ha de
fer, aquestes dues entitats inspiren confiança i per tant es farà aquesta adhesió més com a
gest simbòlic que no pas com en l'àmbit pràctic.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Susana Pascual Pozo, representant del GM ICelràERC, que pregunta si aquestes entitats inspiren confiança de manera general o perquè en
realitat s’ha comprovat que ho fan tot bé, concretament Fiare.
El Sr. Bartis respon que des de l’Àrea de Promoció Econòmica fa mesos es va passar un
documental que tractava de les finances ètiques i després es va celebrar una taula rodona
en què van participar representants de diferents entitats i la solvència es va poder
contrastar.
L’alcalde comenta que hi ha persones de Celrà que estan vinculades amb el naixement i
creixement de Fiare a les comarques gironines i això ja és garantia de control. I si
l’Ajuntament es fa soci, també serà més fàcil controlar i disposar d’informació.

Acta 3/2016
12 d’abril de 2016

Tot seguit, cedeix la paraula al senyor Jaume Solà Molinas, secretari, que fa una lectura de
la proposta que se sotmet al Ple:
D’un temps ençà cada cop són més els ciutadans i ciutadanes que dipositen la seva
confiança en entitats que presten serveis amb responsabilitat social, comprometent-se amb
valors ètics, mediambientals i solidaris més enllà del mer interès empresarial.
Entre les entitats vinculades a l’economia social i solidària destaquen les cooperatives,
empreses gestionades democràticament pels seus socis, per als quals l’adhesió voluntària a
la cooperativa implica un compromís de participació activa. El cooperativisme està basat en
els valors d’autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat.
D’altra banda, el cooperativisme ha sofert amb menys intensitat els estralls de la crisi
econòmica i actualment és un sector econòmic en auge. La supervivència mitjana de les
cooperatives catalanes en el període 2009-2013 va ser del 92,84%, notablement superior al
79,91% de les empreses espanyoles del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Segons
dades del tercer trimestre de 2015, el sector cooperatiu català dóna ocupació a 42.232
persones, amb un 4,5% d’increment interanual.
En l’àmbit català, avui dia és possible contractar serveis financers, d’assegurances, de
subministrament elèctric o de telecomunicacions amb empreses compromeses amb valors
ètics com Coop57, Fiare, Triodos, L’Arç, Som Energia o Eticom, la major part de les quals
són cooperatives.
Des de les institucions i des del món local, el suport i la col·laboració amb aquestes entitats
no suposa només mostrar el compromís amb els valors que les sustenten, sinó també
impulsar un model de promoció econòmica, ocupació i desenvolupament territorial en
creixement, més proper a la col·lectivitat, vinculat a l’activitat social i cultural, que promou
l’acció ciutadana i els vincles comunitaris.
Ja l’octubre passat Celrà es va adherir a la declaració “Cap a una Xarxa de Municipis per
l’economia social i solidària”, conjuntament amb Arbúcies, Badalona, Barcelona, Cardedeu,
Cerdanyola, Manlleu, Mieres, Navàs, El Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de
Gramenet, Santa Margarida i els Monjos, Terrassa, Vallirana, Viladamat i Viladecans.
D’altra banda, l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per obrir un compte bancari a l’entitat de
banca ètica Triodos Bank.
És voluntat d’aquest consistori continuar impulsant la responsabilitat social de les empreses,
el cooperativisme i l’economia social i solidària.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Celrà l’adopció del següent
ACORD
Primer. Reconèixer la tasca de les empreses i entitats vinculades a l’economia social i
solidària en el nostre país, i concretament del cooperativisme, i mostrar el compromís de
l’Ajuntament de Celrà amb l’impuls d’aquest sector econòmic.
Segon. Iniciar els tràmits per formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament com a soci de
l’Associació Projecte Fiare a Catalunya, per tal de donar suport a la implantació territorial
d’aquesta cooperativa de finances ètiques i la seva activitat tant d’operativa bancària com
de finançament de projectes de tipus social, mediambiental, cultural o solidari.
Tercer. Iniciar els tràmits per formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament com a soci de Som
Energia, cooperativa de producció i consum d’energies renovables amb seu a Girona, per tal
de donar suport a la seva tasca de comercialització d’electricitat d’origen 100% renovable i
de desenvolupament de projectes rendibles de producció d’energies renovables (generació
fotovoltaica, biogàs, biomassa...).
Quart. Treballar amb ambdues entitats per explorar possibles formes de col·laboració,
finançament de projectes, contractació de serveis, etc.
Cinquè. Estudiar la futura adhesió de l’Ajuntament a altres entitats vinculades a l’economia
social i solidària.
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Sisè. Promoure accions d’informació i difusió entre la ciutadania sobre els valors i beneficis
del cooperativisme i de l’economia encarada al bé comú.

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
12. DONACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 951/2015, DE 21 DE
DESEMBRE DE 2015, SEGONS S’ESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ NÚMERO
69/2014 CONTRA LA SENTÈNCIA NÚMERO 1/2014, DE 10 DE GENER DE 2014 QUE
ESTIMAVA EL RECURS ORDINARI NÚMERO 299/2011 INTERPOSAT PER NÚRIA
BERLOSO COLL, MIQUEL BOSCH DAUSÀ I ANA VICENTE ROMA.
L’alcalde comenta que aquesta Sentència és favorable a l’Ajuntament i esgota totes les vies.
Uns veïns es van sentir afectats per unes actuacions de la corporació, van presentar
al·legacions al Ple municipal (que es van respondre de manera no satisfactòria segons els
interessats) i van interposar un Recurs contencions contra l’Ajuntament davant del jutjat.
Finalment, ha arribat la Sentència definitiva que dóna la raó a l’Ajuntament. Els veïns
plantejaven expropiacions, indemnitzacions pels terrenys afectats per les obres de la
corporació i delimitacions del projecte que els perjudicaven.
El Ple es dóna per assabentat.
13. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.
No n’hi ha.

II
PART DE CONTROL

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 succint al Ple de les resolucions que ha adoptat des de
l’última 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.
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L’alcalde dóna compte al Ple dels decrets d’Alcaldia, que es relacionen tot seguit:
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15. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Bartis, que vol fer un aclariment del punt 7, relatiu a les
ordenances que regulen els preus públics. Concretament, pel que fa al punt 2 de l’acord
segons el qual es deroga l’Ordenança reguladora de preu públic per a la prestació del
servei d’accés a la xarxa inalàmbrica municipal (“Celrà sense fils”).
El Sr. Bartis indica que l’Ajuntament ha deixat de prestar aquest servei i tots els seus
usuaris ja han rebut la informació. Aquesta derogació ve donada per una modificació
legislativa que indica que per poder oferir aquest servei s’ha de ser empresa. I donat que
l’Ajuntament no ho és ni es podrà constituir mai com a tal s’ha hagut de derogar.
A la pregunta que se li va fer en l’últim Ple sobre si es prenien les temperatures a l’Escola
Falgueres i a l’Escola de Dansa, el Sr. Bartis respon que no es fa cap lectura. Es va fer en
el seu moment a Les Falgueres al primer pis durant l’estiu per un problema d’excés de
calor però actualment no es fa ni a dansa ni a Les Falgueres.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, representant del GM CIU, que fa
esment del comentari que ha fet l’alcalde abans sobre els vigilants respecte que
inicialment havia de posar-se en marxa abans de l’estiu i ara ja es parla de final d’any. I
demana que s’informi de la complexitat de tot aquest assumpte i el motiu pel qual
s’haurà d’esperar encara mig any a poder disposar d’aquest servei.
L’alcalde respon que han tingut en compte altres municipis que han engegat projectes
similars en els últims temps. Encara està vigent la Llei espanyola de 2012 de
racionalització de les administracions públiques i això limita molt les coses. I per poderho fer, s’han de demanar permisos a la Generalitat de Catalunya per crear el cos de
vigilants. És un procés lent, ja que es tracta de la creació d’un nou servei amb els
permisos corresponents. El secretari ja ha mantingut converses amb diversos
ajuntaments al respecte i s’ha pogut comprovar la complexitat del procés. A més, el
secretari marxarà aviat i tornarà novament la secretària titular de la corporació i es va
decidir que era millor que no comencés un assumpte tan complex com aquest pel temps
que li queda de secretari a l’Ajuntament.
Mentrestant, es parlarà amb la ciutadania i els comerciants per conèixer els seus punts
de vista i sobre quines zones considera que haurien d’intervenir més els vigilants.
El Sr. Mas pregunta si les persones que es contractin hauran de tenir nocions de vigilant
o policia local o serà a partir de la creació d’un concurs i després les formarà
l’Ajuntament.
L’alcalde respon que sempre s’ha de fer a través de concurs públic i és evident que si la
persona que es presenta ja té la formació, donarà més puntuació extra.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, representant del GM ICelràERC, que pregunta el següent:
1. Trobada amb l’ACA: en quina situació estem actualment?
2. Licitació cuina Aulet: s’ha iniciat abans de tenir el vistiplau d’Ensenyament i ara
s’ha hagut de parar?
3. Decrets Alcaldia: segons els decrets 184 i 186/2016 es demanen dues
subvencions. Són pel mateix concepte o són dues fires diferents?
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4. Sentència Sra. B.: ara que és favorable a l’Ajuntament, quan es farà el carrer?
5. Com ha organitzat l’Ajuntament l’ordre de neteja d’una finca?
El secretari respon que el Decret 184/2016 fa referència a la suspensió del procediment
de licitació de la cuina de l’Aulet i el Decret 186/2016 és de la Fira del Caliu. Ha estat un
error a l’hora d’escriure la descripció dels decrets.
L’alcalde contesta el següent:
Pel que fa a la Fira de la Brasa l’any passat l’Ajuntament va col·laborar amb 3.000 € i la
Diputació de Girona amb 2.000 € però per a aquest any encara no se sap quina
col·laboració econòmica hi haurà, ja que s’està estudiant.
1. Trobada amb l’ACA: no va ser gaire positiva en el sentit que hi havia uns
compromisos per part seva que no han complert i que es van pactar en la reunió
que es va mantenir conjuntament amb els representants del Polígon. Es va
acordar que en quinze dies hi hauria una reunió en què es parlaria dels números
de la depuradora i de la seva gestió però no ha estat així i en aquest sentit no
s’ha avançat. Hi ha diverses propostes sobre la taula però si l’Ajuntament ha
portat els números fets, l’ACA no. Espera que si en la pròxima trobada porta els
números fets serà molt més fàcil avançar.
2. Sentència Sra. B.: ara que ha finalitzat ja el procés s’estudiarà si és una prioritat
tirar-ho endavant pels pròxims anys, ja que fer-ho ara és del tot inviable. Però la
corporació estarà sobre el carrer C. per si és d’interès desenvolupar aquest tram
futurament.
El Sr. Bartis respon la pregunta relativa a la reforma de la cuina Aulet:
3. És evident que quan es va iniciar el procés de licitació no es comptava amb el fet
que el Departament d’Ensenyament trobaria alguns aspectes que s’havien de
modificar. Es va iniciar la licitació confiant que el projecte era correcte però si la
taula de fred ha d’anar en un lloc diferent de la pica de rentar els enciams, per
exemple, són detalls que els serveis tècnics de l’Ajuntament no van preveure.
El més important ara és el temps, i és que s’ha d’intervenir durant el període de
vacances escolars en un espai on es preparen els aliments durant el curs escolar
tenint en compte que el mes d’agost és complicat per subministrar material. S’ha
hagut d’anar molt de pressa i és evident que no es comptava que hi hagués
elements que s’haurien de modificar respecte al projecte dels serveis tècnics.
També cal dir que si l’Administració de la Generalitat hagués estat més àgil a
l’hora de resoldre els temes, la suspensió de la licitació hauria durat tres dies en
lloc dels quinze que ha durat. I cal tenir en compte que si part de la maquinària
de la cuina actual s’ha d’ubicar a la nova, això tan sols es pot fer un cop el servei
de menjador escolar ha tancat i abans del 12 de setembre.
El secretari respon la pregunta relativa a l’ordre d’execució de neteja d’una finca:
4. Obeeix a un tema de salubritat i d’higiene d’una finca on hi havia moltes coses
abandonades i per això es va iniciar el procediment. Si el propietari no fa cas, la
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llei (que l’Ajuntament ha seguit escrupolosament) dóna peu a advertir-lo que es
pot executar la neteja a càrrec seu i que ha d’assumir el cost de l’actuació.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Susana Pascual Pozo, representant del GM ICelràERC, que demana a la Sra. Camps que expliqui la reunió a la qual va assistir a Barcelona
del Fons Català de Cooperació.
La Sra. Camps explica que es va parlar dels projectes previstos pel Fons de Cooperació:
Sàhara, Palestina, Kurdistan i Colòmbia. I ja depèn després de cada municipi si s’hi vol
sumar. L’Ajuntament està interessat especialment en el Sàhara, Palestina i Kurdistan.
També es va parlar dels refugiats i es va pensar, des de Celrà, fer una recollida de roba
però la iniciativa es va tirar enrere, ja que tothom ho va desaconsellar perquè suposaria
una despesa molt important posar en marxa un tràiler amb roba acumulada de municipis
a aquella zona. Però el cert és que al poble hi ha inquietuds per realitzar coses i està en
contacte amb el Fons Català per veure com es poden materialitzar.
La Sra. Pascual pregunta al Sr. Costa, pel que fa a les jornades del receptari, que si tan
sols són dones les que assisteixen al curs i pel ramadà.
El Sr. Costa respon que aquest projecte és iniciativa de la professional de Mediació i ho
va plantejar amb dones, ja que la intenció era fer-ho un dia al matí perquè en
determinades cultures les dones no treballen i aprofiten el moment que tenen els fills al
col·legi per disposar de més temps.
Pel que fa al ramadà, el Sr. Costa respon que de la primera trobada que es va celebrar
més o menys la meitat eren magribines i l’altra meitat gambianes, a excepció d’alguna
romanesa. I aprofita per dir que si hi ha algú autòcton que també vulgui participar seria
molt interessant, tot i que entén que normalment la gent d’aquí al matí treballa als
matins i pot ser complicat.
La Sra. Amich, regidora d’Igualtat, afegeix que el motiu pel qual tan sols són dones és
que la iniciativa surt de la Cèlia, la professional que està fent mediació en la comunitat
gitana i d’interseccionalitat entre comunitat gitana i romanesa. Gràcies a aquesta
iniciativa la mediadora va aconseguir treballar molt amb el col·lectiu de dones
magrebines i es van fer un seguit d’actuacions que van aconseguir que aquestes dones
es constitueixin com a associació. Per tant, la creació de l’Associació de Dones
Magrebines s’ha d’entendre com el resultat del treball de la Cèlia i del servei de mediació
per potenciar iniciatives de dones. I des del servei d’Igualtat s’està intentant trobar un
espai de reunió entre dones nascudes aquí per veure com connectar-les a totes.
El Sr. Mas pregunta per la deixalleria comarcal i com està el tema de les targetes per
accedir-hi.
La Sra. Ferrer, regidora de Medi Ambient, contesta que ja s’ha repartit el tríptic amb la
informació de les targetes i aquestes es poden sol·licitar a l’Ajuntament, que les tramita
al Consell Comarcal del Gironès i després les fa arribar a la corporació.
L’alcalde comenta que la targeta de la deixalleria no està pensada per entrar quan un
vulgui sinó que es mantenen els mateixos horaris que en l’actualitat però el fet de passar
la targeta fa que l’usuari quedi registrat. I la persona que està a la deixalleria fa el
control dels residus que s’hi deixen.
El Sr. Fernàndez pregunta si les càmeres de vigilància de l’àrea d’emergència funcionen,
ja que hi ha alguns veïns que li ho han preguntat.
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La Sra. Ferrer respon que les càmeres funcionen i que també es fa el seguiment
corresponent.
L’alcalde respon que ja s’ha advertit a molta gent i el que s’ha comprovat pels vídeos és
que arriba algú que fa un gran abocament que dificulta l’entrada a l’àrea i a partir d’aquí
gent que ho fa bé arriba i es troba que no pot entrar i deixa les bosses tirades. No s’ha
anat a trobar la gent que deixa les bosses a terra sinó a la primera persona que origina
l’abocament.
El Sr. Fernàndez recorda que cal tenir en compte que Campdorà vol impulsar el sistema
Porta a Porta i això reduirà la migració d’escombraries allà.
La Sra. Ferrer contesta que ja estan treballant en aquesta qüestió però tot just ara
encara s’està fent el projecte.
Abans de finalitzar la sessió, l’alcalde informa que avui és l’últim Ple que el senyor Jaume
Solà Molinas és el secretari, diu que ha estat un plaer que ens hagi acompanyat i li dóna
les gràcies per la seva paciència i la feina que ha dut a terme durant aquests mesos a
l’Ajuntament.
CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió agraint
l’assistència dels presents al Ple i dels oients i desitjant bona Festa Major a tothom. De
tot el qual, jo, com a secretari general de la corporació, dono fe.

