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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 4/2015
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 10 de maig de 2016
Horari: de 20.30 hores a 22.15 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 10 de maig de 2016,
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada
establerts legalment, els membres que integren l’Ajuntament en
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la
assistits per mi, la secretària.
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
Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea

es reuneixen a la sala de
a l’efecte en els termes
Ple i que a continuació es
presidència de l’alcalde i

Acta 4/2016
10 de maig 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 12 D’ABRIL 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.
No se’n formula cap, 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 dels decrets d’Alcaldia relatius a personal següents:
Decret 208/2016 de 6 d'abril
A petició de la interessada, s'extingeix el contracte de treball amb la Sra. M.E.C., tècnica
auxiliar de cultura, amb efectes a partir del dia 6 d'abril de 2016 (sent aquest el seu últim
dia de treball).
Decret 209/2016 de 6 d'abril
A petició de la interessada, s'extingeix el contracte de treball amb la Sra. M.A.H.P.,
educadora de les escoles bressol municipals, amb efectes a partir del dia 11 d'abril de 2016.
Decret 212/2016 de 8 d'abril
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. C.C.I. com a educadora de les
escoles bressol municipals amb una jornada de treball de 25 hores setmanals.
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. E.E.P., en situació de baixa per
malaltia comuna, i amb efectes des del dia 11 d'abril de 2016 fins a la reincorporació de la
Sra. E.
Decret 213/2016 de 8 d'abril
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. M.B.P. com a auxiliar
administrativa amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanals.
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. N.R.S., en situació de baixa per
malaltia comuna, i amb efectes des del dia 11 d'abril de 2016 fins a la reincorporació de la
Sra. R.
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Decret 235/2016 de 20 d'abril
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. M.B.P. com a auxiliar
administrativa, amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanals i amb efectes des del
dia 20 d’abril de 2016 fins a la reincorporació de la Sra. N.R.S., en situació de baixa per
maternitat.
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. Rovira.
Decret 236/2016 de 20 d'abril
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. C.C.I. com a educadora de les
escoles bressol municipals, amb una jornada de treball de 25 hores setmanals i amb efectes
des del dia 20 d’abril de 2016 fins a la reincorporació de la Sra. E.E.P., en situació de baixa
per maternitat.
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. E.
Decret 237/2016 de 20 d'abril
S’extingeix el contracte de treball amb la Sra. S.P.Q., educadora de les escoles bressol, amb
efectes a partir del dia 16 d’abril de 2016 i sense perjudici de la Resolució que emeti
l’Institut de la Seguretat Social.
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 ha mantingut reunions amb les tècniques que porten el Pla
Local de Joventut per programar tant les activitats de l’estiu com les de l’any vinent
al Local Jove.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mar Camps Mora, regidora d’Atenció Ciutadana,
Compromís Nacional i Internacional i Comunicació i Noves Tecnologies, que informa del
següent:
COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
1.

El dia 20 d’abril es va guardonar l’Ajuntament de Celrà amb motiu de la
transparència amb Infoparticipa. S’han complert el 88,46% dels indicadors, que
equival a 46 dels 52 que es demanaven.

2.

S’han elaborat uns cartells per a cada àrea de l’Ajuntament perquè els tècnics ho
tinguin més senzill a l’hora de fer un cartell qualsevol i per homogeneïtzar la imatge
de la corporació.
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COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL-COOPERACIÓ
1. Va assistir a una jornada celebrada a Barcelona sobre el TTIP dins la campanya NO
TTIP de Catalunya i que agrupava tots els municipis europeus que volien anar-hi.
2. Pel que fa als refugiats, el dia 29 d’abril es van organitzar unes jornades de trobada
amb membres de Girona Acull, que és una plataforma de sensibilització, amb la
Plataforma Refugis (voluntaris que ha estat en aquell territori) i amb una associació
de bombers. La idea que va sorgir d’aquesta trobada és que s’ha agrupat una gent
interessada a impulsar una plataforma de Celrà amb els refugiats.
3. La setmana vinent gent del poble es desplaçarà a Idomeni i a finals de juny està
previst que hi vagi més gent.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, que informa del següent:
SERVEIS SOCIALS
1.

El 14 d’abril va assistir a una reunió del Consell Comarcal del Gironès on es
proposa un nou projecte consistent a impulsar una nova bossa d’habitatge
d’emergència, únicament en el Gironès.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi
Ambient, que informa del següent:
MEDI AMBIENT
1.

A través de l’empresa Ecotecnics, el 19 d’abril els dos grups de primària de
l’Escola Les Falgueres van celebrar els tallers de civisme i convivència, subvencionats
per l’Ajuntament.

2.
3.

Ja han finalitzat els treballs de millora dels horts municipals.
Aquest trimestre, la caracterització de l’Agència de Residus de Catalunya de la
fracció orgànica de Celrà ha estat d’un 0,88%, la primera vegada que surt tan baixa.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora de Gent Gran i Igualtat,
que informa del següent:
IGUALTAT
1.

El mes passat va mantenir una reunió amb la tècnica de l’àrea i les entitats
esportives del municipi per plantejar com es podia començar a treballar amb
qüestions relacionades amb la igualtat de gènere. Va haver-hi idees molt interessants
i ara s’està treballant per materialitzar-ne alguna.

2.

S’ha començat a treballar amb l’Institut Català de les Dones per veure com es
pot dur a terme un observatori per comprovar com estan els plans d’igualtat a les
empreses del Polígon i als comerços. Costa una mica perquè la Llei d’igualtat efectiva
entre dones i homes del Parlament de Catalunya ha estat suspesa i, si queda suspesa
definitivament, s’haurà d’estudiar la manera de fer-ho diferent.
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3.

S’ha treballat conjuntament amb l’àrea de Cultura per introduir la igualtat de
gènere a les festes amb una campanya de sensibilització i que, per ser una prova
pilot, ha tingut molt bona acollida. Aquest és un primer pas i tot just ara s’està
parlant amb ajuntaments que van una mica més avançats pel que fa a la prevenció
d’agressions sexistes, masclistes, homòfobes, etc.

GENT GRAN
1.

Felicita totes les persones de gent gran de Can Ponac que han participat de
l’embelat, de l’arrossada i dels actes clàssics i que han tingut una bona acollida un
any més.

2.

Oficina Municipal d’Atenció a les Persones, que inclou els serveis següents:
 Servei Respir, al que hi assisteixen unes 15 persones, 6 de les quals fan ús
de la furgoneta adaptada.
 SAD: 9 persones.
 Servei d’atenció psicològica: 13 persones

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que informa del següent:
PROMOCIÓ ECONÒMICA
1. El dia d'avui, de les 71 demandes que hi ha hagut d’empreses per trobar gent per
treballar s’han inserit 38 persones.
2. Els tècnics de l’àrea estan treballant en l’organització de la II Fira de la Brasa.
3. Els tècnics de l’àrea, conjuntament amb l’alcalde, han treballat amb la finalitat que
l’Ajuntament es presenti a la sol·licitud de subvenció del Fons Feder per desenvolupar
i organitzar la Torre Desvern.
ESPORTS
1.

El dilluns 16 de maig el Club Patinatge Celrà celebra un festival artístic per
commemorar els seus 40 anys.

2.

El 22 de maig se celebra la Festa de l’Esport i el 29 de maig la Marxa Popular de
Celrà.

EDUCACIÓ
1.

Avui s’han lliurat els premis dels treballs de recerca.

2.

Felicita l’Escola les Falgueres, que celebra els 10 anys del seu naixement i,
que per a aquesta efemèride ha projectat conjuntament amb les ampes i el
professorat diversos canvis al pati de l’escola.

3.

Felicita les escoles Aulet i Falgueres que la setmana passada van mantenir una
xerrada amb caire d’humor amb el periodista Carles Capdevila i va tenir molt èxit.
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L’alcalde respon una pregunta que se li va fer en el darrer Ple respecte a la catalogació de la
Casa Feliu, i diu el següent:
1.

Un cop ha parlat amb l’Àrea d’Urbanisme, i concretament amb l’arquitecta, no es
farà cap actuació al respecte perquè l’edifici no té prou singularitat per ser declarat
bé d’interès local.

L’alcalde informa del següent:
1.

A través de la Diputació de Girona l’Ajuntament ha sol·licitat la subvenció del
Fons Feder amb dos eixos: l’eix 4, per substituir l’enllumenat públic exterior actual
per tecnologia LED al camp de futbol i les pistes de tennis i l’eix 6, per crear el
centre d’interpretació Ter-Gavarres, amb el projecte Parc de la Torre de Celrà.

2.

Vigilants municipals: es mantenen reunions amb les alcaldies de diversos
ajuntaments d’altres municipis per intentar mancomunar aquest servei.

3.

S’ha organitzat una altra trobada amb l’alcaldessa de Girona per tornar a parlar
del Castell de Sant Miquel i intentar arribar a una solució extrajudicial i satisfactòria
per a ambdues parts.

4.

Camp d’aviació: aviat s’ampliarà el centre d’interpretació i pròximament,
conjuntament amb el Taller d’Història, es farà un acte d’inauguració i s’instal·larà a la
vitrina que hi ha un uniforme d’aviador de l’època que una família ha cedit al Sr.
Artemi Rosell i aquest a l’Ajuntament per completar encara més l’espai.

5.

Carril bici: s’està treballant amb una empresa per tenir pròximament una
memòria valorada de les possibilitats que hi ha per anar a Girona (per Sant Julià de
Ramis o per Campdorà).

6.

S’ha reformat el Parc de les Monges, refent-lo i modernitzant-lo.

7.

L’empresa adjudicatària està fent els guals de vianants i els passos de vianants
adaptats arreu del municipi.

8.

Ja s’han obert les propostes de les empreses que s’han presentat al concurs de la
licitació de l’enllumenat públic.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

4. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT, QUADRIENNI 2016-2019.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Hector Cabrera Valera, regidor de Joventut i Patrimoni,
que explica que aquest Pla Local de Joventut abasta els anys 2016-2019. Indica que el Pla
consta de dos blocs: el primer és una anàlisi de la situació juvenil al poble tenint en compte
les entitats juvenils, els espais on van els joves, etc. I el segon recull les dues línies
estratègiques que vol aplicar l’Ajuntament: el Projecte Accelera’t i no t’aturis (formació del
jovent i ocupació) i el Projecte Dinamitza’t (fomentar l’associacionisme juvenil i estils de vida
saludables, fomentar la cohesió i el civisme entre els joves i fomentar els espais que són
referents per als joves al poble, com són El Moll i el Local Jove).
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Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que es sotmet al Ple:
La Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya va anunciar la convocatòria
de subvencions per a la implantació i coordinació dels plans locals de joventut per a
l’exercici 2016. A tal efecte, és requisit indispensable que per poder acollir-se a la subvenció
esmentada l’Ajuntament disposi del seu propi Pla Local de Joventut pels anys 2016-2019.
Un cop redactat i elaborat aquest Pla pel quadrienni 2016-2019, és d’interès de
l’Ajuntament de Celrà aprovar-lo.
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 el Pla Local de Joventut de Celrà pel quadrienni 2016-2019.
Segon. Facultar a l’alcalde-president de l’Ajuntament de Celrà per signar els documents
necessaris per fer efectiu aquest acord.

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
5. RENÚNCIA DAVANT EL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA DE LA DELEGACIÓ
DE LA INSPECCIÓ DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE).
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que explica que
fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1 L’Ajuntament de Celrà exerceix, per delegació de l’Estat, la competència d’inspecció de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques en el seu terme municipal d’acord amb l’Ordre de 30
de setembre de 1992 del Ministeri d’Economia i Hisenda.
2 La Diputació de Girona, en sessió de 29 de novembre de 1994, va aprovar el conveni
marc d’assistència i cooperació als Ajuntaments en l’exercici de la competència de la
inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques, en virtut del qual la Diputació ofereix a
través del Servei de Gestió Tributària, el servei d’assistència a aquells Ajuntaments que
tinguin atribuïda la competència per delegació de l’Estat i que ho demanin.
3 En data 23 d’octubre de 2003, es va signar un conveni d’encàrrec de gestió de la
inspecció de l’IAE entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Celrà per raons d’eficàcia,
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concretada en activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de les actuacions previstes
en els plans d’inspecció anuals de l’IAE aprovats per l’Ajuntament.
4 L’Ajuntament de Celrà ha delegat a la Diputació de Girona la gestió i recaptació de l’IAE
en executiva (sessió plenària del dia 13 de febrer de 2007), i en sessió plenària del dia 8
d’abril de 2014 es va delegar les facultats de gestió, liquidació i recaptació en període
voluntari de l’Impost sobre activitats econòmiques a favor de la Diputació de Girona. És per
la qual cosa que es proposa que la inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques, que
s’exercia per delegació de l’Estat, l’assumeixi la Diputació de Girona. Així doncs, cal que
l’Ajuntament presenti la renúncia de la delegació que li va ser concedida per Ordre de 30 de
setembre de 1992 i que la pugui sol·licitar la Diputació de Girona.
FONAMENTS DE DRET
1 De conformitat amb l’article 91.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el qual regula que la
Inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques es portarà a terme pels òrgans
competents de l’Administració Tributària de l’Estat, sense perjudici de les delegacions que
es puguin realitzar en els ajuntaments, diputacions provincials, consells insulars i en altres
entitats locals reconegudes per les lleis i les comunitats autònomes que ho sol·licitin, i de les
fórmules de col·laboració que puguin establir-se amb les esmentades entitats, tot això en
els termes que es disposi pel Ministeri d’Hisenda.
2 D’acord amb el que disposa l’article 18 del Real Decret 243/1995, de 17 de febrer, relatiu
a la comprovació i investigació de l’IAE, que estableix que tractant-se de quotes municipals
les competències de la inspecció poden ser delegades, i que la sol·licitud s’haurà de
presentar davant de la Delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, abans del
dia 1 d’octubre de l’any immediatament anterior a aquella que hagi de sortir efectes.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Formular davant el Ministeri d’Economia i Hisenda la renúncia de la delegació de la
inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques de conformitat amb les previsions de
l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 10 de juny de 1992, amb efectes a partir del
dia 1 de gener de 2017 perquè l’Ajuntament ha delegat a la Diputació de Girona la gestió i
recaptació de l’IAE.
Segon. Notificar aquest acord a la Delegació de Girona de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària.
Tercer. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i al seu organisme autònom XALOC,
per tal que procedeixi a sol·licitar la delegació de la inspecció de l’IAE abans del dia 1
d’octubre de 2016, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2017.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC,
que pregunta si l’equip de govern ha pensat reorganitzar l’àrea de Serveis Econòmics
perquè cada vegada se l’està alleugerint d’obligacions per portar-les a Xaloc.
L’alcalde respon que en relació amb aquest assumpte l’any 2003 es va signar un conveni
d’encàrrec de gestió de la inspecció de l’IAE entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament que
es concretava en activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de les actuacions
previstes en els plans d’inspecció anuals de l’IAE. I ara, amb aquest acord, es delega la
inspecció de l’IAE en la seva integritat, la qual cosa no significa que minvin les tasques en
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els Serveis Econòmics sinó que ara no hi haurà resolucions que s’adoptin des de la
corporació.
El Sr. Fernàndez entén que el Departament queda organitzat tal com està actualment, a la
qual cosa l’alcalde respon afirmativament.
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. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 18
D’ABRIL DE 2016, MITJANÇANT EL QUAL S’APROVA EL PLA ESTRATÈGIC EN
L’ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I D’OCUPACIÓ DE LA LLERA
DEL RIU TER 2013-2020.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que fins al dia 18 d’abril de 2016 el Pla
Estratègic no estava aprovat per cap òrgan de govern de l’Ajuntament. I tenint en compte
que per aquest Pla Estratègic es demanen subvencions i hi ha dos AODL es va valorar que
havia d’estar aprovat.
El Sr. Bartis indica que el 18 d’abril el va aprovar la Junta de Govern Local, però tenint en
compte la dimensió del Pla s’ha considerat que també calia aprovar-lo pel Ple, motiu pel qual
es porta avui a Ple la ratificació de l’acord pres en la Junta de Govern Local.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que es sotmet al Ple:
Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 2016 es va aprovar el Pla
Estratègic en l’àmbit del Desenvolupament Econòmic Local i d’Ocupació de la Llera del Riu
Ter 2013-2020.
Aquest Pla es va redactar amb la finalitat de fer un estudi de planificació estratègica dels
municipis situats a la Llera del Ter, considerant-lo territori econòmic amb una necessitat de
diagnosi per fer propostes de futur i planificar d'aquesta forma el desenvolupament
econòmic local fins al 2020.
El Pla Estratègic en l’Àmbit del Desenvolupament Econòmic Local i d’Ocupació de la Llera del
Riu Ter 2013-2020 es va redactar durant l’any 2013 i es va presentar a la ciutadania el
març de 2014 amb les línies estratègiques següents:
1. Millorar les condicions de competitivitat del polígon de Celrà i adaptar-lo a la demanda
actual.
2. Diversificar l'economia de la Llera traient profit dels recursos endògens que actualment
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3. Donar suport a la iniciativa emprenedora i a la millora de la competitivitat de les PIME.
4. Millorar les condicions d'ocupabilitat del jovent i dels col·lectius amb majors dificultats per
trobar feina i donar suport a les activitats econòmiques que puguin generar ocupació per a
aquests col·lectius.
5. Crear espais de treball i de col·laboració entre els agents i dotar dels instruments
necessaris per a dur a terme polítiques de desenvolupament local amb l'objectiu de
promoure un model de desenvolupament sostenible des dels punts de vista social, econòmic
i mediambiental.
Posteriorment, i a partir del Pla estratègic, es van redactar el Pla d’Acció per a la
Diversificació Econòmica a partir dels Recursos Endògens i el Pla d’Acció per a la
Dinamització de les Zones d’Activitat Econòmica.
Per tot l’exposat, i donada la importància no només pel seu abast perquè el seu àmbit
territorial abasta els municipis de Celrà, Bordils, Cervià de Ter, Juià, Flaçà, Madremanya,
Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, Sant Martí Vell i Viladesens, sinó també per la seva
especial importància per a la ciutadania.
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
Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 18 d’abril de 2016, d’aprovació del Pla
Estratègic en l’Àmbit del Desenvolupament Econòmic Local i d’Ocupació de la Llera del Riu
Ter 2013-2020.

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
7. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A LA REFORMULACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS.
L’alcalde explica a tall de resum el contingut d’aquesta moció per a la reformulació dels
serveis funeraris.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
Exposició de motius
Els serveis mortuoris inclouen tant els serveis funeraris pròpiament com els serveis de
cementiri i els serveis d’incineració o cremació, és a dir “les activitats des de la mort d’una
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persona fins al moment en què rep sepultura o és incinerada” com defineix la mateixa
Comissió Nacional de la Competència. Comprenen, per tant, activitats de diferent
naturalesa: informació i assessorament, recollida i trasllat dels cadàvers, condicionament i
tractament sanitari i estètic del cadàver, conservació i refrigeració del cadàver,
subministrament de fèretres i urnes cineràries, enterrament i/o cremació, instal·lació de
capelles ardents, organització de cerimònies, ornamentació fúnebre, etc.
La dinàmica del mercat dels serveis funeraris presenta unes característiques particulars. La
demanda és relativament estable i amb una baixa elasticitat respecte al preu. És una
demanda forçosa i de primera necessitat, que es produeix de forma imprevista i que
requereix una decisió ràpida en un moment de màxima emotivitat. A més, la manca
d’experiència sovint suposa que la decisió de compra es prengui sense informació prèvia
sobre aquests serveis i, per comoditat, cercant un proveïdor que ofereixi un servei integral.
L’oferta es caracteritza per una certa atomització, tot i que cada vegada són menys les
empreses petites i mitjanes que operen en àrees geogràfiques molt concretes i agafen força
grans grups empresarials que s’expandeixen per bona part del territori. Alhora existeix un
important grau de concentració del mercat. Concretament, l’any 2005 en un 84% dels
municipis de Catalunya només estava autoritzada una sola empresa funerària. Les
característiques de la demanda, fan especialment greu aquest context perquè limiten el dret
a escollir tant l’empresa funerària com les prestacions concretes que es volen contractar i el
preu dels diferents serveis.
Aquest és també el context del nostre municipi on, la manca de serveis funeraris propis, fa
que hàgim de recórrer majoritàriament als serveis oferts a Girona/Salt. A Girona/Salt una
única empresa disposa d’autorització per a la prestació de serveis funeraris, essent l'única
que hi presta aquests serveis. Això es veu agreujat per l’aplicació d’una ordenança caduca
que limita de forma il·legal l’accés i l’exercici de l’activitat funerària a la ciutat. L’any 2010 el
Decret Legislatiu 3/2010 modificava la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris per
adequar-la a la Directiva de Serveis 2006/123/CE. Aquesta modificació obliga a actualitzar
de dalt a baix les normatives municipals perquè incompleixen principis bàsics de la legislació
vigent limitant la competència i, en conseqüència, el dret d’elecció dels consumidors.
En aquest sentit, la Llei 2/1997, d’una banda, marca clarament que cal respectar el principi
d’eficàcia nacional de les autoritzacions obtingudes en altres municipis, és a dir qualsevol
empresa autoritzada en qualsevol municipi de l’estat pot operar en tot el territori. De l’altra,
limita molt els requisits que es poden exigir tant per l’obtenció d’autorització per prestar
serveis funeraris com per a l’exercici de l’activitat que a més han de justificar-se com a
necessaris i proporcionals. Així, per exemple, no tenen cobertura legal i han de ser eliminats
de l’ordenança municipal, l’obligació de disposar d’un tanatori propi o la prestació d’aquest
servei, el fet de disposar d’un local o oficina al municipi, l’exigència d’una experiència
mínima en l’exercici de l’activitat o l’acreditació de solvència financera, entre d’altres.
L’empresa que opera a Girona i Salt és la més gran del sector a Catalunya i a l’Estat
Espanyol, una multinacional que va absorbir l’empresa familiar que històricament prestava
aquests serveis a la ciutat. Aquesta situació de monopoli genera indefensió a la ciutadania
que requereix aquests serveis i els porta a assumir preus desorbitats pel conjunt dels
mateixos. Calculem que el cost real d’un enterrament (entès com el total dels serveis
utilitzats) pels nostres conciutadans es troba habitualment entre els 5000 i 7000 €, podent
ser superior però difícilment inferior a aquest rang. Un cost que supera de molt el d’altres
municipis de Catalunya, especialment aquells on aquests serveis són de gestió municipal.
L’elevat cost d’aquests serveis sovint també té a veure amb una manca de transparència i la
generació de confusió per part de la mateixa empresa sobre quins serveis són realment
necessaris, quins es poden contractar a altres empreses i sobre la diversitat de preus, així
com amb les limitacions pel que fa als estàndards de luxe dels serveis. Això és especialment
important en el context en què es requereixen com hem descrit amb la demanda.
La garantia del principi d’universalitat obliga a les empreses a prestar aquests serveis de
forma gratuïta a les persones que ho requereixin per manca o insuficiència de mitjans
econòmics determinant-ho l’Ajuntament a partir d’un informe dels serveis socials
municipals. Aquests casos, però, són força excepcionals. Això fa que bona part de les
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famílies hagin d’assumir uns preus molt més alts del que poden assumir i es veuen
obligades a endeutar-se per aquest motiu.
Les iniciatives empreses des de diversos sectors a la ciutat de Girona i la repercussió
mediatica que han obtingut han demostrat l’existència, a més, d’una demanda social en el
sentit de reduir la despesa que suposa tot el que comporta la mort d’un ser estimat i cal
treballar urgentment per garantir-ho. La prestació dels serveis funeraris en l'àmbit públic en
règim de lliure concurrència amb el sector privat amb qualsevol de les fórmules de gestió
previstes per la llei, és l'única forma de poder-ne fixar els preus i, per tant, l'única garantia
per a la ciutadania de disposar d’uns bons serveis a preus ajustats. Per això els proposants
d’aquesta moció apostem per la progressiva plena municipalització dels serveis, al mateix
temps que proposem solucions a curt termini que permetin superar les dificultats actuals en
pro del bé públic.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Que el nostre Ajuntament es posicioni a favor de la prestació pública de serveis
funeraris de forma conjunta amb altres municipis del nostre entorn.
Segon. Demanar a l’Ajuntament de Girona i a l’Ajuntament de Salt que abans de finalitzar el
primer semestre de 2016 impulsin i liderin un espai de treball entre els municipis interessats
per valorar i decidir quins serveis i amb quina fórmula de gestió són els més adients per
garantir a la ciutadania que pugui disposar d’uns serveis de qualitat a preus ajustats.
Tercer. A través dels diversos mecanismes de què disposa el nostre ajuntament, facilitar
informació actualitzada i entenedora sobre la legislació vigent en matèria de serveis
funeraris i en especial dels drets i deures dels usuaris, les empreses que els ofereixen al
municipi i els catàlegs de serveis i preus de les mateixes.
Quart. Traslladar aquests acords a tots els municipis de la Comarca del Gironès.
Cinquè. Traslladar aquests acords a Mèmora Serveis Funeraris (Girona) exigint que
compleixi la normativa sobre serveis funeraris, especialment allò referent a publicitat dels
serveis i preus així com a permetre el lliure accés als tanatoris de Girona i Salt a altres
operadors amb el cobrament corresponent pel servei.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, que comenta
que el seu grup vota a favor i que des del mes de febrer aquesta qüestió s’està plantejant
en el Ple de Girona perquè es volen intentar aconseguir uns enterraments dignes a uns
preus dignes. Manifesta que no està d’acord a municipalitzar el servei i que ha de seguir
com fins ara tot i que hauria de ser obert i no estar tan sols en mans d’una empresa.
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
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8. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER ICELRÀ-ERC RELATIVA AL
MANTENIMENT I RECUPERACIÓ DE CAMINS PÚBLICS.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jordi Puig Boada, regidor del GM ICelrà-ERC, que
llegeix la proposta que se sotmet al Ple:
En la passada legislatura 2011-2015, l’equip de govern va mostrar gran sensibilitat envers
el territori. En aquest àmbit, una de les tasques que va desenvolupar era l’inici de la
recuperació i millora d’antics camins públics, alguns d’ells en greu perill d’abandó total, fet
que representa una pèrdua patrimonial i històrica, de vegades irreversible.
Aquesta tasca va consistir, entre altres, a iniciar la recuperació de camins situats al bosc de
Can Prat del Puig, el camí col·lateral a la finca de Can Sentato (voltejat de xiprers centenaris
o quasi centenaris i que duu a la Font de les Escales), o desbrossar alguns corriols ja
perduts de la Torre Desvern. També es va col·laborar amb l’ADF de Celrà-Juià-Sant Martí en
l'obertura d’una nova i important pista forestal a la muntanya del Congost que assegurés el
pas dels bombers en cas d’emergència.
Així mateix es va signar conveni de col·laboració amb el Consorci del Ter pel pas de la ruta
del Ter pel nostre municipi perquè fins aleshores tan sols existia traça per l’altre marge de
riu Ter. En el marc d’aquesta col·laboració, es va crear i condicionar la ruta del Ter per tal
que fos apta també per a la circulació de bicicletes. Actualment, tota la ruta pel nostre
municipi presenta un ferm asfàltic i, fins a cert límit, la senyalització corresponent.
Per valorar alguns camins de la nostra xarxa també es va signar un acord amb Natura Local
per tal de donar a conèixer el patrimoni local de Celrà tant als vilatans com als forans,
projecte en el qual s’inclouen 5 itineraris, un d’ells de caràcter supramunicipal.
Aquesta tasca sobre la xarxa de camins ha quedat en certa forma interrompuda, tot i que
no va ser acabada en l’anterior legislatura, o pel fet que necessita un reforç i manteniment
constant.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Que es creï, de forma consolidada, una aplicació pressupostària anual per al
manteniment, recuperació, senyalització i altres feines necessàries per al bon manteniment
de la xarxa de camins i corriols públics de Celrà.
Segon. Que l’Ajuntament de Celrà consideri la possibilitat que algunes d’aquestes tasques
les realitzin ciutadans o entitats associatives del poble, finançant el consistori els costos
derivats de l’actuació, com a exemple, la senyalització de la Ruta del Ter, avui deficitària, on
l’Ajuntament es faria càrrec dels costos del material i els voluntaris de la seva instal·lació.

L’alcalde comenta que el seu grup s’absté en la votació doncs considera que hi ha algunes
incorreccions que fan que no pugui votar a favor i manifesta el següent:
 Si l’equip de govern d’aleshores va demostrar una gran sensibilitat pel territori,
l’actual també demostra tenir-la.
 És cert que molts camins que es van recuperar no s’han tornat a repassar doncs
ningú va ordenar al cap d’àrea corresponent que s’havien d’incorporar al llistat que
hi ha per anar-los a netejar. Igual que altres camins que no estaven abandonats,
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com el de l'Illa dels Salzes, i que potser es netejaven un cop a l’any. Per tant, la
sensibilitat ja hi era però no s’arribava a tot, com no s’arriba a tot actualment.
 És cert que l’ADF va obrir la pista forestal i existia un conveni 2013-2017 on
l’Ajuntament es comprometia cada any a destinar 12 dies laborals d’un treballador
municipal a passar el tractor pels camins forestals públics per mantenir-los nets...
però cap any s’ha complert excepte el 2015. I és l’únic any perquè a principis del
2016 l’equip de govern ha hagut de retornar els 12 dies que es devien de l’any
passat. I l’Ajuntament encara deu els 12 dies del 2016 i els 12 dies del 2013 i del
2014.
 No existeix cap conveni amb el Consorci del Ter i, si existeix, l’Ajuntament no té
constància. I el president del Consorci també ha confirmat que aquest conveni de
col·laboració per dur a terme la ruta del Ter al municipi no existeix. Al respecte, el
Consorci no considera que la zona estigui mal senyalitzada, tot i que s’obren per
parlar-ho. Abans que el GM ICelrà-ERC hagi presentat aquesta moció fa un mes que
es van instal·lar tres senyalitzacions més a la ruta del Ter: una a l’estació, l’altra al
Torrent de la Noria i l’última a la Séquia Vinyals.
 Sobre Natura Local la incorrecció és que són cinc itineraris més un de caràcter
supramunicipal i la moció diu que hi ha cinc i que un d’ells és el supramunicipal.
 Pel que fa a la creació d’una aplicació pressupostària específica, l’alcalde comenta
que no està en contra tot i que no troba que sigui molt necessària. Fins ara l’Àrea de
Patrimoni ha senyalitzat a partir de l’aplicació pressupostària que tenia assignada i
tot i que no hi ha una específica de manteniment de camins i corriols sí que la
brigada els neteja en virtut dels 12 dies del conveni amb l’ADF.
 I respecte a les entitats i associacions sembla que la moció digui que no s’hi
col·labora amb elles. I no és cert perquè l’any 2012 es va formalitzar un conveni
amb l’ADF i se’ls va avançar uns diners perquè poguessin accedir a una subvenció
per netejar boscos i actualment s’estan mantenint converses per tornar-ho a repetir.
I l’Ajuntament s’ha fet de l’Associació de Propietaris de Boscos per poder col·laborar
amb ells i per si tenen problemes econòmics poder-los ajudar.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC,
manifesta el següent:
 Considera que el personal de la brigada és insuficient per netejar els camins i alguns
s’estan perdent amb el risc que, segons on estiguin, la iniciativa privada se’ls
apropiarà i després sorgiran els problemes.
 Troba que està molt bé l’aplicació pressupostària de la senyalització però no és més
que continuar amb quelcom que ja s’havia iniciat durant el govern anterior.
 Natura Local: ha estat un error i es disculpa.
 Camí del Ter: és evident que l’alcalde no l’ha fet perquè del contrari sabria
perfectament el trajecte doncs l’actual està mal senyalitzat. Fins i tot, amb certes
nocions i amb coneixements de cartografia pot haver-hi algun indret equivocat
perquè hi ha canvis de 90° i això no resulta gaire efectiu a l’hora de fer un itinerari.
I alguns canvis potser són de més de 90°.
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 Conveni ADF: sembla que hi hagi un retret a l’antic govern en el sentit que no es
complissin els dies pactats amb l’ADF. Recorda que l’ADF penjava de la regidoria de
Medi Ambient, el Sr. Cornellà era el seu regidor i, consegüentment, l’obligació l’havia
de portar a terme ell.
L’alcalde contesta que, si vol entrar en aquest joc, ha de dir que l’Àrea de Serveis la portava
el Sr. Fernàndez i que era a ell que li portaven els plànols dels camins que s’havien de
recuperar perquè era la brigada que ho feia i no la tècnica de Medi Ambient. És el personal
de la brigada el que fa les tasques de manteniment dels camins, i li portaven al Sr.
Fernàndez els plànols per concretar quina feina s’havia de fer.
Pot ser que la Ruta del Ter també depengués de Medi Ambient però sorprèn que al cap d’un
any la persona que se’n va cuidar digui que es va senyalitzar malament. I si va ser així, es
podia haver arreglat en el moment que es va fer i no treure ara el comentari.
El Sr. Fernàndez respon que no està mal senyalitzada, sinó que ho està insuficientment i el
sorprèn que l’alcalde comenti que fos la brigada que li digués que s’havien de recuperar els
camins del bosc de Can Prat, ja que està molt equivocat.
L’alcalde conclou dient que no entén encara el significat d’aquesta moció i que tota la part
descriptiva té un seguit constant d’errors que no reflecteix la realitat i per aquest motiu no
votarà a favor.
Al Sr. Fernàndez li sap greu que demostri ser tan poc sensible perquè si llegeix l’últim
paràgraf, s’està demanant una col·laboració a l’Ajuntament que menysté.
L’alcalde respon que no menysté en absolut sinó ben al contrari perquè l’Ajuntament treballa
amb totes les entitats que venen per proposar coses i per voler fer coses noves. L’únic que
es menysté és que es digui que hi ha un conveni que no existeix, o que es digui que s’han
fet feines que no s’han dut a terme o que ni s’han planificat. L’alcalde indica que si el seu
grup s’absté, és pels acords, doncs creu que són positius.
El Sr. Fernàndez respon que potser no hi ha conveni amb el Consorci del Ter, però és
evident que gràcies al fet que l’Ajuntament els va demanar hi ha avui la Ruta del Ter que
passa per Celrà.
L’alcalde no ho discuteix i és evident que la Ruta del Ter s’ha fet, però cal tenir una mica de
serietat i si vol que la resta de regidors votin un assumpte ha de ser real perquè no pot
votar a favor que es va aprovar un conveni de col·laboració amb el Consorci quan no és
cert. I indica que si tan sols fossin els acords, hi votaria a favor.
El Sr. Fernàndez respon que fa una setmana que té aquest document i potser era quan
s’havia d’haver dit que no estava d’acord perquè el redactat era incorrecte i haver-ho parlat
aleshores. Però sí s’ha molestat a comprovar si existia o no el conveni tan sols pel fet de
poder dir al Ple que la moció estava equivocada. I creu que és mala fe per part seva.
L’alcalde contesta al Sr. Fernàndez que ha presentat una cosa impresentable.
La Sra. Mercè Amich Vidal, regidora de gent gran i igualtat, comenta que la política és
conflicte i el conflicte porta a l’evolució. És evident que hi ha dos punts de vista diferents
que no es resoldran i el GM CUP s’absté perquè no està d’acord amb el redactat, cosa
totalment lícita. Indica al Sr. Fernàndez que aquest posa sobre la taula que podia haver
hagut una modificació del text, cosa també lícita. I creu que la solució és bastant evident i
que es pot trobar un espai on els dos grups municipals puguin llimar les diferències i trobar
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una solució a què està passant, però pensa que ara tampoc és l’espai per resoldre-ho
perquè són qüestions bastant tècniques i els regidors joves i nous no tenen gaire
coneixement. Per tant, estaria bé que tinguessin un aprenentatge sobre la qüestió i proposa
a tothom que està present avui fer la votació.
L’alcalde proposa votar tan sols els acords a favor però, si es vota la moció en la seva
integritat, no.
El Sr. Fernàndez respon que l’important són els acords i que no té cap problema a passar a
votar-los directament.
Tot seguit, se sotmeten a votació els acords de la moció, que queda de la manera següent:
Amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es proposa al Ple
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Que es creï, de forma consolidada, una aplicació pressupostària anual per al
manteniment, recuperació, senyalització i altres feines necessàries per al bon manteniment
de la xarxa de camins i corriols públics de Celrà.
Segon. Que l’Ajuntament de Celrà consideri la possibilitat que algunes d’aquestes tasques
les realitzin ciutadans o entitats associatives del poble, finançant el consistori els costos
derivats de l’actuació, com a exemple, la senyalització de la Ruta del Ter, avui deficitària, on
l’Ajuntament es faria càrrec dels costos del material i els voluntaris de la seva instal·lació.

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. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’OPOSICIÓ I DE REBUIG A LA
DECISIÓ DEL GOVERN ESPANYOL EN FUNCIONS DE RECÓRRER LA LLEI 24/2015,
DE 29 DE JULIOL, DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN
L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, que comenta que aquesta declaració institucional és per condemnar la decisió del
Govern espanyol de suspendre una llei catalana, aquesta vegada excepcionalment greu
perquè vulnera el dret a l’habitatge de les persones més vulnerables. El Sr. Costa indica que
donen tot el suport al Parlament de Catalunya si decideix tornar a aprovar els articles que
han quedat suspesos, com així ho ha manifestat el president de la Generalitat. I afegeix que
la política de l’equip de govern en matèria d’habitatge no variarà i tot i que es perd una eina
molt important es continuarà aplicant la Llei 24/2015 en la mesura del possible.
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Tot seguit, l’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
fa una lectura de la proposta que es sotmet al Ple:
El Govern espanyol ha anunciat que recorrerà al Tribunal Constitucional (TC) els articles que
fan referència a habitatge de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
Com és sabut, aquesta llei va ser aprovada per unanimitat del Parlament de Catalunya
arran de la Iniciativa legislativa popular (ILP) de mesures urgents per fer front a
l’emergència habitacional i a la pobresa energètica, impulsada per la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC.
Des de l’Ajuntament de Celrà condemnem la decisió del Govern espanyol en funcions de
recórrer, una vegada més, una llei catalana al TC. A més, considerem que la determinació
de fer-ho amb aquesta llei és excepcionalment greu, ja que atempta contra un dels drets
fonamentals de les persones més vulnerables com és el dret a l’habitatge. Donem tot el
suport també al Parlament de Catalunya perquè aprovi de nou tots aquells articles que han
estat suspesos per les institucions espanyoles.
Com a administració local la nostra política en matèria d’habitatge no canviarà i
continuarem pressionant bancs i grans tenidors perquè cedeixin els habitatges buits a
famílies i persones en situació d’exclusió residencial. No obstant això, és evident que
perdem una eina molt útil en matèria de cessió obligatòria i en casos de desnonament.
Pel fet que la decisió del Govern espanyol impossibilita la desobediència efectiva per part de
l’Ajuntament, instem les entitats bancàries amb habitatges desocupats a fer un exercici
d’ètica i responsabilitat i mostrar la seva predisposició a seguir aplicant i ampliant les
mesures que es preveien a la Llei en casos de risc d’exclusió residencial. Fem constar que
aquestes entitats són les màximes responsables de la situació financera actual i els
recordem que han sigut rescatades per tots els ciutadans de l’Estat, també per aquells que
ara es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i en risc d’exclusió social i residencial.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Aprovar aquesta declaració institucional d’oposició i de rebuig a la decisió del Govern
espanyol en funcions de recórrer la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

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
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10. DONACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DELS
TERMINIS QUE PREVEU LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE
LLUITA
CONTRA
LA
MOROSITAT
EN
LES
OPERACIONS
COMERCIALS
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
L’alcalde dóna compte de
preveu la Llei 15/2010, de
per la qual s’estableixen
comercials corresponent al

l’informe d’Intervenció relatiu al compliment dels terminis que
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
les mesures de lluita contra la morositat en les operacions
primer trimestre de l’exercici 2016.

I del mateix es desprèn que el període mitjà de pagaments realitzats durant el trimestre és
de 10,03 dies, sent el nombre total de pagaments de 877 per un import total de 542.358,22
€.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC,
que pregunta si l’alcaldessa de Girona està disposada a parlar.
L’alcalde respon que la trobada que va tenir amb ella va ser bastant informal però sí està
disposada a parlar i li consta que ahir al Ple de Girona va dir públicament davant els grups
municipals i la ciutadania que vol arribar a un acord amb Celrà. Per tant, existeix la intenció
de trobar una solució.
El Ple es dóna per assabentat.
11. DONACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 196/2016, DE 31 DE MARÇ,
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, MITJANÇANT LA
QUAL ES DESESTIMA EL RECURS INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 14 DE MAIG DE 2013 DE LA SRA. CONSELLERA DE
GOVERNACIÓ
I
RELACIONS
INSTITUCIONALS,
DESESTIMATÒRIA
DEL
REQUERIMENT PREVI FORMULAT PER L’AJUNTAMENT DE CELRÀ CONTRA LA
RESOLUCIÓ DE 25 DE GENER DE 2013, PER LA QUE S’HAVIA APROVAT LA
DELIMITACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS DE GIRONA I DE CELRÀ.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que explica que
l’Ajuntament de Celrà va interposar recurs contenciós administratiu contra la Resolució de
14 de maig de 2013 de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, desestimatòria
del requeriment previ formulat per l’Ajuntament contra una Resolució anterior de data 25 de
gener de 2013, per la qual es va aprovar la delimitació entre els municipis de Girona i Celrà.
La secretària explica que l’Ajuntament manifestava la seva discrepància amb aquesta
delimitació, en el tram en què es troba el Castell de Sant Miquel, entenent que ha de
prevaldre l’acta que es va aprovar en data 24 de setembre de 1964 on constava la mateixa
delimitació que la realitzada en l’acta de 6 de juliol de 1926.
Quant al fons, la controvèrsia de la delimitació es concreta en si el Castell de Sant Miquel es
troba ubicat en el terme d’un municipi o altre. La resolució administrativa es basa en
l’anterior delimitació consentida per ambdós municipis de data 5 de juny de 1976, davant la
qual l’Ajuntament de Celrà vol fer prevaldre les delimitacions practicades en data 6 de juliol
de 1926 i de 24 de setembre de 1964, així com l'existència de vicis en el consentiment per
part dels representants de l’Ajuntament que varen practicar la delimitació, donades les
característiques de la zona i la falta de referència visual al referit Castell.
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La sentència, aplicant doctrina del Tribunal Suprem, conclou que ha de partir-se del fet que
en 1976 ja es va aprovar una delimitació amb acord d’ambdues parts, essent per la qual
cosa que, en principi, hauria d’estar-se al contingut de la mateixa. Motiu pel qual el Tribunal
Superior de Justícia desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra les
resolucions del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya de 25 de gener i 14 de maig de 2013.
La Secretària explica que contra aquesta sentència s’ha interposat recurs de cassació davant
el Tribunal Suprem.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC,
que pregunta si l’alcaldessa de Girona està disposada a parlar.
L’alcalde respon que la trobada que va tenir amb ella va ser bastant informal però sí està
disposada a parlar i li consta que ahir al Ple de Girona va dir públicament davant els grups
municipals i la ciutadania que vol arribar a un acord amb Celrà. Per tant, existeix la intenció
de trobar una solució.
El Ple es dóna per assabentat.
12. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.
En compliment del que estableix l’article 91.4 del ROF, l’alcalde proposa que s’inclogui a la
consideració del Ple, i per raó d’urgència, un assumpte no comprès dins l’ordre del dia i que
correspon a la moció per declarar Celrà poble insubmís a les sentències del Tribunal
Constitucional.
L’alcalde comenta que el Tribunal Constitucional de l’Estat espanyol va fent la seva
deplorable feina suspenent les lleis catalanes, com la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica,
o la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i que afecten a escala
municipal. Per aquest motiu considera urgent que l’Ajuntament es posicioni davant
d’aquestes suspensions i per això proposa que es voti la urgència de la moció de debatre-la
en el Ple municipal.
L’alcalde sotmet la urgència a votació, la qual és aprovada per unanimitat:
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyor Hector Cabrera
Valera, Mercè Amich Vidal
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyora
Susana Pascual Pozo i senyor Jordi Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
L’alcalde demana disculpes als grups municipals perquè la moció ha arribat a última hora i
indica que l’Ajuntament de Celrà és el segon que l’aprova.
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12.1. Moció per declarar Celrà poble insubmís a les sentències del Tribunal Constitucional.
L’alcalde fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
Atès que al llarg de la història de la humanitat tots els avenços en llibertats i en drets
socials i nacionals s’han iniciat amb actes de desobediència individual o col·lectiva.
Atès que el 9 de novembre passat el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució
1/XI, de ruptura amb l’Estat espanyol, on s’afirma: “Com a dipositari de la sobirania i
expressió del poder constituent, [...] aquest Parlament i el procés de desconnexió
democràtica no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol, en
particular del Tribunal Constitucional, a qui considera deslegitimat i sense competència”.
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament està sotmès exclusivament a la voluntat popular
emanada de la ciutadania, i no a les ordres dictades per tribunals espanyols
democràticament deslegitimats.
Atès que no es tracta només de defensar la legalitat i la legitimitat de les lleis emanades del
Parlament de Catalunya, sinó també el deure que tenim com a societat de desobeir aquelles
lleis i sentències que atemptin contra els drets més bàsics.
Per tot plegat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Celrà l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Declarar l’Ajuntament de Celrà insubmís a les sentències que dictamini el Tribunal
Constitucional (TC), i no obeir cap de les ordres que aquest tribunal imposi.
Segon. Ratificar la vigència de les lleis catalanes suspeses pel Tribunal Constitucional, i
continuar aplicant les parts que afectin l’àmbit municipal de les lleis 24/2015 (d’habitatge i
pobresa energètica), 17/2015 (d’igualtat entre homes i dones), 2/2014 (que prohibeix el
fracking), i la resta de disposicions que afectin el benestar de les persones i que hagin estat
suspeses o anul·lades pel TC o ho siguin en el futur.
Tercer. Instar la resta d’institucions del país a defensar la legitimitat i legalitat de les lleis
aprovades pel Parlament de Catalunya en representació de la voluntat popular i els
interessos de la majoria.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa un
advertiment d’il·legalitat indicant que en virtut del que disposa l’article 87 de la Llei Orgànica
2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, per a l’execució de les resolucions del
Tribunal Constitucional com a garantia de l’Estat de dret, tots els poders públics estan
obligats al compliment del que el TC resolgui. I que les sentències i resolucions del TC
tindran la consideració de títols executius.
I en l’article 92 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional,
recentment modificat per la Llei Orgànica 15/2015, de 16 d’octubre, de reforma de la Llei
Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, disposa que en el cas
d’advertir-se que una resolució dictada en l’exercici de la seva jurisdicció sigui incomplerta,
el Tribunal requerirà a les institucions, autoritats, empleats públics o particulars a qui els hi
correspongui portar a terme el seu compliment perquè en el termini que es fixi informin al
respecte.
Rebut l’informe o transcorregut el termini fixat, si el Tribunal apreciés l’incompliment total o
parcial de la seva resolució, podrà adoptar qualsevol de les mesures que es preveuen des de
la imposició de multes coercitives fins a la suspensió en les seves funcions, entre d’altres.
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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, Mercè Amich Vidal
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyora
Susana Pascual Pozo i senyor Jordi Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
II
PART DE CONTROL

13. 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 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.
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 a la Sra. Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi
Ambient, que vol respondre la pregunta que el Sr. Fernàndez va formular al Ple anterior
sobre si havia augmentat el nombre de persones que havia de pagar la taxa
d’escombraries.
La Sra. Ferrer indica que el 2016 el Padró Fiscal de la taxa d’escombraries ha variat pels
motius següents: 1. Hi ha hagut algun canvi de titular i, per aquest motiu, s’ha de fer la
liquidació corresponent de l’any 2016. De cara a l’any vinent, ja s’inclouran en el Padró
Fiscal. 2. Aquest mateix tràmit s’ha de fer per tots aquells habitatges que s’ha detectat
que no paguen escombraries doncs no tenen comptador d’aigua perquè tenen pou.
Aquesta regularització afecta a una quinzena d’habitatges. 3. També s’han detectat casos
en què més d’un habitatge estava lligat a un únic comptador d’aigua, fet que afecta 40
habitatges. A partir d’aquest any ja s’ha regularitzat aquesta situació.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, que
comenta que respecte a les vies verdes i el Feder i les inversions que durant els pròxims
cinc anys es faran al respecte, ha pogut comprovar al mapa que la part nord Gavarres no
hi apareix i això vol dir que no l’han tingut en compte perquè potser no se’ls va avisar
amb antelació que l’Ajuntament volia fer aquesta actuació. Sap greu veure que des de
Girona es podrà arribar a molts llocs, com a Banyoles, però que la ruta nord Gavarres no
es desenvoluparà potser per manca d’interès d’altres municipis. I pregunta si s’han
mantingut converses amb els responsables o hi ha alguna possibilitat que Celrà es pugui
afegir al projecte.
L’alcalde respon que ha mantingut reunions respecte a les vies verdes des del mes de
juny però el plantejament que tenen de desenvolupament va per fases i l’actual és la
fase I, que arriba fins a Sant Julià de Ramis. La fase II és la que desenvolupa Celrà fins a
la costa. El Consorci de les Vies Verdes no té fons propis i tot i que antigament hi havia
un compromís per part de l’Estat per invertir en vies verdes la resposta, una vegada
més, ha estat que l’Ajuntament ha fet bé en presentar-se al Feder perquè per part d’ells
no percebran cap subvenció.
L’alcalde indica que aleshores és quan es va reunir amb el Consorci i és lògic que per fer
la fase II primer cal tenir feta la fase I. Es tracta de molts diners que han d’assumir els
pobles que en formen part. La fase II inclouria la connexió d’una passera de Sant Julià de
Ramis fins a Girona. De totes maneres l’Ajuntament de Celrà tampoc es podia haver
presentat perquè no hi ha el projecte executiu fet. Per aquest motiu ara s’està treballant
per tenir aquest projecte executiu fet i d’aquí a dos anys, si tornen a sortir els fons Feder
que l’Ajuntament es pugui presentar.
L’alcalde comenta que amb Girona es tenen contactes per intentar-ho per Campdorà
doncs la fase II no recull connectar Girona i Celrà per Campdorà, ja que l’únic que
desenvolupa és la passera. Per tant, el projecte d’anar per Girona no està tancat del tot i
s’haurà de veure que suposaria econòmicament i els pros i contres de fer el carril bici
anant a Girona i empalmar amb la ruta del Ter a Campdorà o travessar i passar a vies
verdes de Sant Julià de Ramis ... Però això ja es comprovarà en els pròxims mesos.
Aquests dos estudis es presentaran públicament, s’obrirà la votació a la ciutadania per
veure quin es prefereix i a partir d’aquí l’Ajuntament farà el projecte executiu.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC,
que pregunta si quan es parla de Campdorà és perquè la línia verda passi pel Congost, a
la qual cosa l’alcalde respon afirmativament.
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El Sr. Fernàndez indica que la finalitat del Consorci Vies Verdes és ocupar itineraris que
antigament havien estat ocupats per ferrocarrils. Per tant, si la via verda passa per Sant
Julià de Ramis sempre es pot argumentar que no es respecta el que la fundació Vies
Verdes estableix. És evident que, si passa pel Congost, és l’opció més cara però és la
més òptima per a Celrà perquè segurament exigirà un fals túnel pel Congost.
L’alcalde respon que no per força ha d’haver-hi un fals túnel sinó que també es planteja
un pas elevat, a la qual cosa el Sr. Fernàndez contesta que estèticament no quedaria
molt bé.
L’alcalde indica que aquesta és la resposta que van donar les tres enginyeries a què es
va consultar aquesta qüestió, i cap d’elles va plantejar la possibilitat de fer-ho per sota.
El Sr. Fernàndez aclareix que ara hi ha un mur de formigó que fa de contenció però es
pot fer un mur lateral, com el que fan els andorrans per evitar allaus. Això és el que
l’empresa Tragsa s’havia compromès a estudiar de manera gratuïta.
L’alcalde comenta que la gestió de Tragsa és un tema complicadíssim perquè de tots els
compromisos que de manera gratuïta volia realitzar a l’Ajuntament mai ha arribat res ni
hi ha previsió perquè arribi. A més, va fer un ERE i la meitat de la plantilla està al carrer i
per aquest motiu s’ha optat per demanar tres pressupostos d’empreses serioses que es
dediquen a això.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jordi Puig Boada, regidor del GM ICelrà-ERC, que
comenta que el pròxim 29 de maig se celebra la Marxa Popular de Celrà. Donat que en el
punt 10 de l’ordre del dia s’ha comentat que l’Ajuntament paga les seves factures en deu
dies, pregunta perquè encara no s’ha pagat al proveïdor de la Marxa Popular de l’any
passat la factura que va presentar per un import de 243 €.
El Sr. Puig indica que els organitzadors de la Marxa van lliurar els diners a la tècnica
d’esports, que els va ingressar al compte de l’Ajuntament, i ja ha passat un any sense
que aquest pagament al proveïdor s’hagi realitzat. I pregunta per què no s’ha fet i quina
previsió hi ha perquè el proveïdor pugui cobrar la factura.
El Sr. Bartis desconeix aquesta qüestió però té clar que si algú no ha cobrat, és que no
ha presentat la factura corresponent, a la qual cosa el Sr. Puig respon que la tècnica
d’esports ja té aquesta factura.
El Sr. Bartis pregunta de quin proveïdor es tracta, a la qual cosa el Sr. Puig respon que
Moritz pel subministrament de l’aigua de la Marxa Popular del 2015.
L’alcalde respon que no hi ha pendent de pagar cap factura (que s’hagi registrat) i al Sr.
Bartis el sorprèn que, sabedor que el proveïdor de Moritz els coneix perfectament, encara
no hagi fet cap trucada per queixar-se que l’Àrea d’Esports encara li deu 243 €.
L’alcalde comenta que segurament ha estat un error d’algú i s’ha de comprovar què ha
passat exactament amb aquesta factura.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC,
que pregunta el següent:
1.

El 2013 es va adjudicar el contracte menor per a la reparació de la
maquinària del rellotge de la torre de l’església i pregunta si ja està arreglat
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doncs estava previst que en dos anys havien de reparar-lo i retornar-lo a
l’Ajuntament. I demana que es tingui cura d’aquest tema perquè aquest és un
rellotge capdavanter en la rellotgeria catalana i fins i tot a escala mundial.
L’alcalde respon que al novembre de 2015 es va trucar a l’empresa per saber
com estava el rellotge i van contestar que encara no estava arreglat, però
demà a les 15 hores ell hi va personalment per veure’l, perquè informin com
s’ha de desmuntar sense fer malbé cap peça i la setmana vinent es podrà anar
a buscar amb un vehicle adient.
El Sr. Fernàndez vol saber quin indret ocuparà el rellotge perquè ha de ser
digne.
L’alcalde contesta que, per ara, s’ha de deixar a l’Ajuntament doncs és el lloc
més controlat que hi ha perquè retornar-ho a l’antic espai no està clar perquè
no sempre hi ha gent.
2.

Estaran a disposició dels/les regidors/es els consums energètics del 2015?
L’alcalde respon que ja els té i que li recordarà al responsable que els enviï.

3.

Pel que fa als ingressos pressupostaris de l’Ajuntament, i abans d’ingressar
els diners corresponents a l’IBI, de quins diners disposa actualment la corporació?
El Sr. Bartis respon que aquest aspecte és molt dinàmic perquè es va
ingressant i també es va pagant. I l’alcalde contesta que més de 600.000 €.

4.

Està molt content que es tiri endavant el Parc de la Torre de Celrà amb la
subvenció FEDER, perquè en la legislatura anterior l’equip de govern ja hi estava
darrere però no existia un projecte. Però hi ha tres punts que no té clars i vol
aclarir:




Per què es diu Parc Torre Celrà quan en realitat és la Torre Desvern per
a la gent del poble?
S’han encarregat dos estudis diferents que han esdevingut en
un
projecte. Per què no hi ha hagut participació ciutadana? És contrari a la
filosofia de participació de la CUP.
S’està superposant l’espai del «pipican» que està fent servir el despatx
d’arquitectura per al seu projecte?

L’alcalde respon el següent:




La idea que el Parc de la Torre de Celrà és una idea de l’equip anterior
és erroni perquè l’únic que pot lligar amb l’anterior govern és un centre
d’interpretació del Ter Gavarres, tot i que el projecte va més enllà
perquè recull un parc i per aquest motiu s’ha triat el nom de Parc Torre
Celrà. No es renuncia a Desvern però a què no es vol renunciar és a
Celrà. Vol que la gent parli de Celrà i que amb aquest nom es potenciï i
s’ubiqui el nom del poble i després, quan s’apropin a veure el conjunt,
ja veuran el cartell de la Torre Desvern.
Pel que fa al procés participatiu, ja hi ha hagut alguna comissió
d’Urbanisme que s’ha publicat a l’agenda i a què ha participat qui ha
volgut. I per a la redacció d’aquest projecte s’ha convidat a Galanthus,
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5.

als amics de la Torre Desvern i a més gent. No és un projecte tancat,
sinó molt obert i ampli i si atorguen els 300.000 € que s’han demanat al
FEDER servirien per donar una empenta forta per desenvolupar aquest
projecte. I és tan interessant que fins i tot diversos ajuntaments del
voltant, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci Les Gavarres han
donat el seu suport a l’Ajuntament de Celrà en la presentació del
projecte al FEDER. I si ens el donen, hi haurà un procés participatiu per
desgranar el projecte i veure cap on va perquè en una primera fase
s’arreglen els baixos de la torre, la coberta i una part exterior.
Es tracta d’un despatx amb la col·laboració d’altres despatxos i no han
fet el projecte sinó que han fet constar per escrit allò que l’Àrea de
Promoció Econòmica, l’Àrea de Cultura, l’Àrea d’Urbanisme, diverses
entitats, persones que hi ha col·laborat, etc.

Com quedaran afectades les campanyes arqueològiques de la Torre
Desvern amb aquest projecte?
L’alcalde respon que aquest any hi ha l’última campanya arqueològica doncs la
Universitat de Girona considera que poca cosa queda a fer després de les
excavacions dels últims anys. I el que no es pot fer és anar excavant quan els
mateixos professionals manifesten que no té sentit continuar fent-t’ho.

6.

En quina situació està la moció que es va aprovar en el Ple del dia 15 de
desembre relativa a la moció sobre l’exercici de la sobirania fiscal?
L’alcalde respon que està encallat a l’Àrea de Serveis Econòmics de la
corporació perquè l’interventor no és massa favorable a fer-ho. I s’està mirant
la manera de fer-ho perquè tothom se senti còmode i que ell també hi
col·labori. Donat que en aquesta qüestió han d’intervenir altres funcionaris, i
la CUP sempre ha dit que no els obligarà a res, aquesta és la situació actual.
El que està clar és que la secretària i l’interventor fan la seva feina i els
polítics poden decidir desobeir però no poden pretendre que gent que es juga
el seu lloc de treball o que vol complir amb la seva feina faci coses que no vol.
El Sr. Fernàndez comenta que, en tot cas, tant la secretària com l’interventor
poden fer un informe desfavorable, a la qual cosa l’alcalde respon que no tan
sols es tracta d’un informe desfavorable sinó que també hi ha un tràmit per
ingressar els diners. L’alcalde diu al Sr. Fernàndez que potser el seu grup
obligaria a fer una cosa en contra de la voluntat del funcionari, però la CUP no
ho farà pas.
El Sr. Fernàndez replica que precisament avui la secretària ha llegit un article
de la Llei on s’aprova un aspecte que legalment no es podia fer, a la qual cosa
l’alcalde respon que es fa perquè és simplement una decisió política.
El Sr. Fernàndez lamenta que avui no ha assistit ningú al Ple i qüestiona si és
que són molt avorrits o que els continguts no interessen a la gent.
L’alcalde respon que no és la primera vegada que falta gent però
lamentablement sí que és cert que no hi ha ningú o hi ha tan sols una persona
i creu que a això ha ajudat molt la ràdio perquè té constància que moltes
persones escolten el Ple per aquest mitjà.
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L’alcalde cedeix la paraula al senyor Enric Cabarrocas Illa, portaveu del GM ICelrà-ERC,
que comenta que estaria bé acabar amb una felicitació perquè si es felicita les entitats
esportives del poble, també cal fer-ho amb el Club Esportiu Joventut Celrà perquè el seu
equip sènior de bàsquet ha pujat de categoria. És un ascens que s’ha perseguit els últims
quatre o cinc anys i al final s’ha aconseguit.
L’alcalde s’hi suma i afegeix també a l’Esplai, que celebra el seu 20è aniversari, 20 anys
el Celrà s’engalana i 40 anys el Club de Patinatge, la Coordinadora de Festes de Celrà i
totes les entitats que han col·laborat activament per fer aquesta Festa Major.

CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió agraint als
oients del Ple la seva atenció. De tot el qual, jo, com a secretària general de la
corporació, dono fe.

