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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 7/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 12 de juliol de 2016
Horari: de 20.30 hores a 22.25 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 12 de juliol 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.

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

ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Daniel Cornellà Detrell
Tinents/es d'alcalde
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sra. Maria del Mar Camps Mora
Regidors/es
Sr. Hector Cabrera Valera
Sra. Mercè Amich Vidal
Sr. Gerard Fernàndez Tatjé
Sr. Enric Cabarrocas Illa
Sr. Jordi Puig Boada
Sr. David Mas Roselló
Sra. Irina Gil Abuin
Absents
Sr. Jan Costa Rengel i Sra. Susana Pascual Pozo, que excusen la seva assistència.
Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia es declara oberta la sessió i es despatxen els assumptes de l’ordre del dia
següents:
I
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE JUNY 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 Enric Cabarrocas Illa, portaveu del GM ICelrà-ERC, que
formula una observació en l’acta distribuïda que té relació amb el terra de la piscina i vol
que contingui el següent: en el tríptic de la piscina d’aquest any consta, com en el de l’any
passat, que s’ha canviat el terra de la piscina per un d’antilliscant quan aquesta actuació és
de l’any passat i no de l’actual.
No es formula cap més observació, per la qual cosa l’acta de la sessió ordinària del dia 14 de
juny de 2016 s’aprova 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 349/2016 de 15 de juny


S’amplia la jornada de treball de la Sra. B.C.D., educadora de les escoles
bressol municipals, de 23,75 hores a 37,5 hores setmanals amb efectes des del dia 1 de
juliol de 2016 fins al dia 31 de juliol de 2016.
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. A.M.G., que realitza les
funcions de directora-educadora de l’escola bressol Gínjols.



Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent a la Sra. M.S.P. com a
educadora de les escoles bressol municipals. Modalitat del contracte: eventual per
circumstàncies de la producció, realitzant una jornada laboral de 15 hores setmanals
amb efectes des del dia 1 de juliol fins al dia 17 de juliol de 2016.

Decret 348/2016 de 15 de juny
Es concedeix a la Sra. L.M.G., educadora de les escoles bressol municipals, la reducció d’un
terç de la jornada de treball per atendre la seva filla menor de 6 anys i, a partir del dia 1 de
juliol de 2016, la seva jornada de treball passarà a ser de 37,5 hores setmanals a 25 hores
setmanals.
El Ple es dóna per assabentat.
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3. INFORMACIONS.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Hector Cabrera Valera, regidor de Joventut i Patrimoni,
que informa del següent:
JOVENTUT
 S’està realitzant l’aula del casal d’estudi, que dura tot el mes de juliol.
PATRIMONI
 A la Fira de la Brasa es va repartir tríptics de deu itineraris del poble, a més de
promocionar el Natura Local.
 Ja s’ha enllestit l’àlbum de cromos del poble, que es repartirà durant la Setmana del
Patrimoni del proper setembre.
 Aquest divendres al Centre Cultural La Fàbrica, a les 19 h, es fa la presentació de
l’uniforme del pilot republicà del camp d’aviació de la Guerra Civil.
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
 Ja surt la revista La Llera, que es publicarà dues vegades a l’any. Tothom que vulgui
participar-hi o escriure-hi pot fer-ho.
 Aquest mes surt l’InfoCelrà i també es publicarà dues vegades a l’any: juliol i
desembre.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi
Ambient, que informa del següent:
MEDI AMBIENT
 Han atorgat una subvenció del 100 % per a la prevenció d’incendis que es va
sol·licitar al Departament d’Agricultura i que ascendeix a 23.000 € aproximadament.
 S’ha celebrat una xerrada sobre l’aplicació de productes fitosanitaris a la qual va
assistir-hi un assessor en plagues integrals i un tècnic de Galanthus. Actualment
s’acaba de fer una prova pilot amb un producte a base de vinagre en diferents
carrers del poble i falta avaluar els resultats en uns deu dies.
 El grup de voluntaris de benestar animal ha estat treballant amb una colònia de gats
de l’Institut i s’ha aconseguit operar unes gates. I ara es vol instal·lar una menjadora
per desplaçar les colònies de gats que provoquen problemes de salut pública a altres
punts del poble.
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 Durant el mes de juliol es realitzarà una enquesta Porta a Porta per introduir noves
propostes perquè la ciutadania les valori.
 Aquest mes de juliol es repartirà el flayer del Porta a Porta amb el què es pretén
donar flaixos informatius sobre incidències o aspectes importants a destacar d’aquest
sistema de recollida. Aquest mes s’informarà dels % de recollida diferenciant-los del
poble i de l’àrea d’emergència del polígon per intentar conscienciar la població del
que carrega el % de resta que es recull a l’àrea d’emergència. Durant aquest
semestre, el % de recollida selectiva que s’ha realitzat al poble (cases dels veïns)
està sobre el 85 % del total i, en canvi, a l’àrea d’emergència la recollida selectiva és
d’un 34 %.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora de Gent Gran i Igualtat,
que informa del següent:
GENT GRAN


El proper 9 d’octubre se celebrarà l’Homenatge a la Vellesa i properament
s’iniciaran els tràmits per informar a les persones de més de 75 anys.



S’han celebrat les reunions de coordinació amb l’empresa Jubilus i no hi ha
novetats destacables.



Amb motiu de la seva absència a l’últim Ple per motius personals, la
informació que dóna a continuació està una mica desfasada però és important: el
mes passat es van celebrar les cloendes dels serveis que es realitzen a Can Ponac
durant l’any, amb el repartiment de diplomes i el reconeixement a la gent gran del
poble. I també felicita a les treballadores de Jubilus per la feina que fan.



Es va celebrar el dinar de socis de Can Ponac, amb una excursió prèvia a
Besalú i després el dinar a Olot.

IGUALTAT


El proper 25 de setembre s’inicia una formació amb el professorat de l’Institut
en qüestió d’Igualtat i Gènere.



Dins de la taula de promoció de la convivència es començarà a treballar
també en aquest sentit.



Ja s’ha formalitzat la sol·licitud de subvenció de l’Institut Català de les Dones,
tot i que aquest any s’ha retallat bastant l’import que atorguen. S’ha demanat per
poder aplicar un programa de transversalitat de gènere a l’Ajuntament i per fer
material divulgatiu.

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
 Fira de la Brasa: l’any 2015 es van vendre 15.000 tiquets d’1 € i enguany s’han
venut 26.000 tiquets, que representa un augment d’un 10-15 % més de visitants.
Aquest any s’ha pogut comptar amb personal de Promoció Econòmica amb la finalitat
de promocionar la xarxa de comerç local doncs, quan els comerços no hi siguin, la
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Fira de la Brasa deixarà de tenir sentit. Van dissenyar les activitats del municipi i van
donar a conèixer la xarxa de botigues del poble per a la gent que va assistir a la Fira,
majoritàriament provinent de la zona Ter Gavarres.
 Fa dies es va celebrar la primera reunió de la Comissió de seguiment de la formació
professional dual, gràcies al conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà, el
Departament d’Ensenyament, IES Montilivi i quatre empreses del sector químic del
municipi. Aquesta comissió s’ha celebrat perquè aquestes empreses tenen moltes
dificultats per trobar personal amb un perfil que s’adapti a les seves necessitats,
concretament el d’operari químic de planta.
 La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 16.500 €, que vol fer pel
projecte singular de desenvolupament econòmic anomenat “Conrea’t” formació en
agricultura ecològica i desbrossament de bosc, i que hauria d’acabar configurant-se
amb una cooperativa formada per les persones que hi ha col·laborat. Abans del 31 de
desembre aquesta formació ha d’estar feta i justificada.
ESPORT
 En la última Junta de Govern Local es va aprovar el Plec de clàusules de la licitació
del contracte de serveis de les activitats físico esportives. Com a novetat, s’ha
incrementat l’import de l’aplicació pressupostària de 18.000 € a 20.700 € amb la
finalitat que les empreses que presten aquest servei paguin retribucions dignes als
seus treballadors i, per aquet motiu, s’ha introduït una clàusula de caràcter social
que atorga 40 punts (de la puntuació total de 50). Aquesta clàusula consisteix que el
licitador pagui una retribució superior a l’establerta en el conveni col·lectiu del sector
en funció dels percentatges d’increment que ofereixi pagar.
També s’ha rebaixat molt l’oferta econòmica, ja que tan sols se li atorguen 5 punts.
Això vol dir que ara ja no guanya qui ofereix el preu més baix sinó qui es
compromet a pagar de manera correcta als seus treballadors. Segons el conveni dels
professionals d’aquest sector, el preu hora és de 8,15 €/hora i el que l’equip de
govern ha prioritzat és la qualitat del servei abans que la seva rebaixa econòmica.
L’alcalde excusa l’assistència del Sr. Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, i informa del següent:


S’han celebrat reunions de diferents temàtiques amb l’Ajuntament de Girona i
de Sarrià de Ter.



Ha participat en el dinar del Club Petanca Celrà, que competia amb altres
casals de petanca de casals d’avis de les comarques gironines. El Club Petanca Celrà
ha quedat quart de la competició.



Ha anat a l’ACA de Barcelona, per parlar de la depuradora, i a l’ACA de Girona
pel tema del carril bici Celrà-Girona.



Ha participat en la festa del tennis de final de curs.



Ha assistit al Consell de les Gavarres.



Ha mantingut reunions amb els veïns i veïnes dels carrers Legazpi i Sant Feliu
per parlar d’arreglar-los.
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Ha participat en la primera Comissió de Formació Dual.



Ha mantingut reunions amb vàries empreses per parlar-hi de les seves
necessitats.



S’han rebut les subvencions de la Torre Desvern per arreglar la coberta i del
Castell de Palagret per a l’actuació arqueològica.



S’ha superat la primera fase del Fons Feder i això implica que la Diputació de
Girona ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 100.000 €. Ara tan sols falta que
la Generalitat de Catalunya doni el vistiplau final i després donarien la totalitat del
que es va sol·licitar. Això suposa que, per primera vegada a la història, Celrà
disposarà de fons europeus.



A demanda dels usuaris, ha fet una visita al Servei Respir.



Ha mantingut una reunió amb la regidora de Medi Ambient i l’ADF per parlar
de subvencions que aquesta ha rebut i que s’han de treballar de manera conjunta.



La substitució de Led al polígon s’està allargant perquè els tècnics estan
realitzant les comprovacions i proves necessàries per garantir que la lluminària de
l’empresa que ha guanyat compleix amb el Plec de prescripcions tècniques de la
licitació.

L’alcalde respon la pregunta que li va formular el Sr. Cabarrocas durant el darrer Ple pel que
fa a la moció que es va aprovar en el seu dia sobre pagar els impostos a la Hisenda
Catalana:


Ja s’ha fet el primer pagament de l’IRPF a l’Agència Tributària de
Catalunya. Finalment, i malgrat l’informe negatiu de Secretaria i Intervenció que
consta a l’expedient, per Decret d’Alcaldia s’ha decidit ordenar el pagament. Li sap
greu l’actitud d’Esquerra Republicana per haver-li retret vàries vegades, sense donar
molt temps a tirar-ho endavant i sense tenir-ne cap responsabilitat.
I més si es té en compte que el president d’Esquerra Republicana, actual
conseller d’Economia, quan al 2013 era alcalde de Sant Vicenç dels Horts ho va
aprovar per Ple i no ho va aplicar mai perquè, tal i com va dir a la premsa, era una
qüestió que no tenia molt clara i que a nivell jurídic no existien prou garanties. I,
passats dos anys des de que ho va aprovar, mai ho va aplicar. per això ara el sorprèn
que se li demani a ell que ho apliqui.

El Ple es dóna per assabentat.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

4. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA A LA CONSELLERA DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que es tracta d’indicar les dues festes
locals del municipi per al proper any. Aquesta vegada, conjuntament amb la resta de grups
municipals, s’ha decidit que la festa local del 29 d’octubre, que cau en dissabte, en lloc de

Acta 7/2016
12 de juliol de 2016

celebrar-la el dia 25 de juliol per la festivitat de Sant Jaume se celebri el dia 13 d’octubre,
data que també serveix per commemorar i recordar la primera reunió del sindicat remença
de Catalunya que es va fer a Celrà.
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:
L’article 37 del Reial Decret Llei 2/2015, de 23 d’octubre, pel què s’aprova el text refós de
la Llei de l’estatut dels treballadors, indica que les festes laborals no poden excedir de
catorze a l’any, de les quals dues són locals. I el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix
que aquestes dues festes locals les ha de fixar mitjançant una Ordre la consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.
L’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, estableix el calendari oficial de festes laborals per a
l’any 2017.
I és competència del Ple proposar les dues festes locals, d’acord amb l’article 46 del RD
2001/83, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i
descansos.
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. Proposar a la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya les festes locals del municipi de Celrà per a l'any 2017 següents:
- 8 de maig de 2017
- 13 d’octubre de 2017
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
5. DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE TITULAT “XARXA DE CALOR
AMB BIOMASSA ALS EDIFICIS MUNICIPALS DE L’ANTIGA FÀBRICA PAGANS DE
CELRÀ”.
L’alcalde explica que es modifica el projecte per integrar el sistema de monitoratge i control
de les instal·lacions al seu pressupost global perquè quan es liciti estigui tot inclòs.
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L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1. En sessió plenària de data 9 de setembre de 2014 es va aprovar definitivament el
projecte d’obra ordinària titulat “Xarxa de calor amb biomassa als edificis municipals de
l’antiga Fàbrica Pagans de Celrà”, redactat per Enginyeria co2en SCP i amb un pressupost
total d’execució per contracte de 162.277,47 € IVA exclòs (196.355,74 € IVA inclòs).
2. En data 28 de juny de 2016, l’autor del projecte ha redactat una memòria en la que es
justifica la necessitat de modificar el projecte en el sentit d’incloure la partida
pressupostària de monitorització i control de les instal·lació al pressupost global del
projecte, anteriorment contemplat com una millora ja que d’aquesta manera es garanteix
que la empresa adjudicatària s’obligui a fer aquesta monitorització. Per tant, el pressupost
total d’execució per contracte es modifica de 162.277,47 €, IVA exclòs (196.355,74 €, IVA
inclòs) a 176.871,47 €, IVA exclòs (214.014,48 €, IVA inclòs).
FONAMENTS DE DRET
L’article 42 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals estableix que només es poden introduir modificacions en
el projecte d’obres aprovat quan siguin conseqüència de necessitats noves o de causes
tècniques imprevistes al temps d’elaborar aquell, sempre que no comportin alteració
substancial de l’objecte o de les característiques bàsiques.
I l’article 43 d’aquesta mateixa norma disposa que les modificacions del projecte d’obra que
representin variació inferior, en més o en menys, al 20 % del pressupost de les obres, i que
compleixin les condicions que estableix l’article anterior, l’autor del projecte ha de redactar
una memòria que ha d’explicitar de forma clara les causes tècniques o les noves necessitats
que justifiquen tècnicament la modificació.
Estem davant una modificació no substancial ja que, de conformitat amb la memòria de
l’autor del projecte, s’ha inclòs una partida pressupostària de monitorització i control de les
instal·lacions al pressupost global del projecte, anteriorment contemplat com una millora,
amb un cost de 14.2594,00 Euros, que en cap cas supera el 20% del pressupost de les
obres.
Per tot l'exposat, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar la modificació del projecte d’obra ordinària titulat “xarxa de calor amb
biomassa als edificis municipals de l’antiga Fàbrica Pagans de Celrà”, ja que s’ha inclòs la
despesa relativa al control i monitoratge, essent el pressupost total d’execució per contracte
176.871,47 €, IVA exclòs (214.014,48 €, IVA inclòs).
Segon. Publicar aquest acord mitjançant un anunci en el BOP, DOGC i en el tauler d’anuncis
de la corporació.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
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Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
6. DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI FORMALITZAT ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ PER A LA CONTRACTACIÓ O
COMPRA AGREGADA DE XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA ALS EDIFICIS
MUNICIPALS DE L’ANTIGA FÀBRICA PAGANS AMB EMPRESES DE SERVEIS
ENERGÈTICS O MICRO-EMPRESES.
L’alcalde explica que aquest punt de l’ordre del dia va lligat amb l’anterior però en aquest
cas es tracta d’una modificació d’aspecte econòmic. Donat que l’Ajuntament ha encarregat a
la Diputació de Girona tota la gestió de la compra agregada, tan sols pot passar per a
l’aprovació del Ple els canvis i/o modificacions que es produeixen, tant de caràcter tècnic
com econòmic.
L’alcalde indica que quan els tècnics de la Diputació han acabat de redactar els plecs de la
licitació i l’han fet arribar a Intervenció, aquesta no la troba correcta perquè considera que
cal fer una nova modificació pressupostària. I aquesta modificació, és la que passa avui pel
Ple per a la seva aprovació.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC,
que pregunta com queda l’obra civil amb totes les modificacions que hi ha hagut perquè, si
no recorda malament, l’obra civil de la caldera de biomassa no estava inclosa en la
subvenció i l’haurà d’executar la corporació.
L’alcalde respon que l’obra civil queda totalment a part i que ara es paga el 100 % que
correspon a la instal·lació, maquinària, etc.
El Sr. Fernàndez insisteix que si no està inclosa després caldrà tenir-ho en compte en el
pressupost de la corporació per evitar fer modificacions pressupostàries al respecte.
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:
D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de subvencions per a la instal·lació de
calderes de biomassa, publicades al BOP número 36 de 23 de febrer de 2015, les activitats
objecte de les línies 1 i 2 previstes a les bases s’hauran d’executar amb empreses de serveis
energètics o micro-empreses de serveis energètics.
L’Ajuntament de Celrà ha estat beneficiari de la subvenció per instal·lar calderes de
biomassa llenyosa forestal en equipaments de titularitat i/o gestió municipal, i va sol·licitar
realitzar una licitació agrupada amb una empresa de serveis energètics.
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Des de la Diputació de Girona s’ha proposat modificar novament la clàusula quarta del
conveni relatiu a l’aprovació de la despesa en el sentit següent:
- Fer un sol pagament inicial de l'obra (que inclourà tele gestió + caldera de biomassa
en el mateix projecte)
- Restar en la quota anual pendent: suma de P1+P2+P3+P4, la part de P4 (que ara
quedarà a 0 perquè es pagarà tot de cop)

P1:
P2:
P3:
P4:

Prestacions contracte
gestió energètica-venda tèrmica
manteniment preventiu
manteniment correctiu i garantia total
quota d’eficiència energètica
TOTAL SERVEI

€/any
9.859,84
920,00
750,00
0

€
€
€
€

€/any IVA inclòs
11.930,41 €
1.113,20 €
907,50 €
0€

11.529,84 €

13.951,11 €

Per tant, allà on diu:
”(...) 23.985,50 €/any (IVA inclòs) equivalent a la despesa actual de subministrament i
manteniment energètic existent. Aquest compromís serà vigent per la durada del
contracte, que serà acotat segons el període de retorn licitat.
Una aportació complementària de 171,000 € (IVA inclòs). Aquest compromís serà
vigent per la durada del contracte, que serà acotat segons el període de retorn de la
inversió de l'empresa.”
(...)
Ha de dir:
"(...) 13.951,11 €/any (IVA inclòs) equivalent a la despesa de subministrament tèrmic
previst amb biomassa i manteniment energètic (correctiu i preventiu). Aquest compro mís serà vigent per la durada del contracte.
Una despesa de 214.014,48 € (IVA inclòs) corresponent al pressupost d’execució per
contracte del projecte titulat “xarxa de calor amb biomassa als edificis municipals de
l’antiga fàbrica Pagans de Celrà".
(...)
L’Ajuntament de Celrà ha manifestat la seva voluntat de modificar aquesta clàusula,
comprometent-se a disposar de crèdit necessari i suficient d’acord amb el Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic, prèvia licitació i amb l’aportació de la reserva de crèdit o document
acreditatiu pertinent.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció de l’acord següent
ACORD
Primer. Modificar la clàusula quarta del conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament
de Celrà per procedir a la contractació o compra agregada de xarxa de calor amb biomassa
als edificis municipals de l’antiga fàbrica Pagans amb empreses de serveis energètics o
micro-empreses, aprovat en sessió plenària de l’Ajuntament de Celrà el dia 8 de setembre
de 2015, en el sentit que allà on deia:
”(...) 23.985,50 €/any (IVA inclòs) equivalent a la despesa actual de subministrament i
manteniment energètic existent. Aquest compromís serà vigent per la durada del
contracte, que serà acotat segons el període de retorn licitat.
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Una aportació complementària de 171,000 € (IVA inclòs).. Aquest compromís serà
vigent per la durada del contracte, que serà acotat segons el període de retorn de la
inversió de l'empresa.
(...)”
Ha de dir:
"(...) 13.951,11 €/any (IVA inclòs) equivalent a la despesa de subministrament tèrmic
previst amb biomassa i manteniment energètic (correctiu i preventiu). Aquest compro mís serà vigent per la durada del contracte.
Una despesa de 214.014,48 € (IVA inclòs) corresponent al pressupost d’execució per
contracte del projecte titulat “xarxa de calor amb biomassa als edificis municipals de
l’antiga fàbrica Pagans de Celrà".
(...)
Segon. Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris per a l’execució d’aquest acord
i, en especial, per a la signatura del conveni.
Tercer. Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona i a Tresoreria i Comptabilitat de la
corporació.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
7. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL
DEPARTAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Interior, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que es proposa continuar amb la
col·laboració pactada i aprovar un nou conveni entre el Departament de Salut i l’Ajuntament
per a la prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal i que té
vigència fins al dia 31 de desembre de 2018.
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:
ANTECEDENTS DE FET
1. En sessió plenària ordinària de data 10 de març de 2009 es va aprovar el conveni de
cooperació entre l’Ajuntament i l’Agència de Protecció de la Salut per a la realització de
l’encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut, amb una vigència de gener a
desembre de 2009 i amb la possibilitat de prorrogar-lo anualment. I en sessió plenària
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ordinària de data 8 de febrer de 2011 es va aprovar la renovació d’aquest conveni amb una
vigència fins al dia 31 de desembre de 2013.
2. L’11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya amb l’objectiu d’establir un marc de relacions que orienti els vincles i
les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció de la Sa lut puguin subscriure en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut.
3. Que l’Ajuntament de Celrà i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut
Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa basat en la col·laboració, atès que la superació dels conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa en una més
bona delimitació dels àmbits de responsabilitat sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, mitjançant el respecte del marc competencial actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i social.
4. El Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut
Pública de Catalunya- (en endavant, l’ASPCAT) i l’Ajuntament, han cregut necessari
continuar amb la col·laboració pactada i, per raons de seguretat jurídica i d’organització,
redactar un nou conveni. La vigència d’aquest conveni és fins al 31 de desembre de 2018.
5. En data 27 de juny de 2016 la secretària de la corporació ha emès informe, que consta a
l'expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveuen que la realització
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres
òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de
diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a
terme. I per a dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització
d’un conveni entre les administracions implicades.
2. Els articles 47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
114.3.e del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, regulen la competència plenària per a l’aprovació mitjançant
el vot qualificat de la majoria absoluta del nombre legal dels membres corporatius per
l'encàrrec de gestió i transferència de funcions o activitats a altres Administracions.
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. Encarregar al Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública
-Agència de Salut Pública de Catalunya- de la Generalitat de Catalunya la gestió de la
prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal.
Segon. Aprovar el conveni a subscriure amb el Departament de Salut, mitjançant la
Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- de la Generalitat de
Catalunya, que s’adjunta com a annex a aquest acord i que inclou els serveis que duran a
terme.
Tercer. Facultar a l’alcalde perquè signi els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord.
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ANNEX
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT
PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
REUNITS
D’una part, el senyor Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública del Departament de
Salut.
De l’altra, el senyor Daniel Cornellà i Detrell, alcalde de l’Ajuntament de Celrà.
ACTUEN
El primer, en representació del Departament de Salut, en la seva qualitat de secretari de Salut
Pública, nomenat d’acord amb el Decret 119/2016, de 26 de gener (DOGC. Núm. 7047, de
28.01.2016) i en virtut de les funcions que li assigna la Resolució SLT/2873/2015, de 7 de
desembre, del conseller de Salut, de delegació de competències en el secretari o secretària
de Salut Pública (DOGC núm. 7020, de 17.12.2015).
El segon, en representació de l’Ajuntament de Celrà, per ser-ne l’alcalde, per presa de
possessió del dia 13 de juny de 2015, amb les més amplies facultats de representació de
l’Ajuntament, atorgades per l’article 53.1a) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril/per l’article 13.1a) de
la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre.
Les parts, de mutu acord, en presència de la senyora Rosa M. Melero Agea, secretària de la
corporació i funcionària amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura d’aquest
conveni de conformitat amb l’article 92 bis.1.a) de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, declaren i manifesten que intervenen
en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a
subscriure’l.
MANIFESTEN
1.

Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les persones constitu eix un objectiu de primer ordre dins del qual les administracions compareixents comparteixen competències en aquestes matèries.

2.

Que les administracions conveniants consideren que és fonamental avançar en la integració dels serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i
materials del territori per tal d’assegurar la satisfacció de les necessitats presents i futu res de la ciutadania.

3.

Que l’11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Fede ració de Municipis de Catalunya amb l’objectiu d’establir un marc de relacions que orienti els vincles i les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de
Protecció de la Salut puguin subscriure en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut.

4.

Que, posteriorment, el 2 de juliol de 2013, es va signar un Conveni Marc entre l’Agència
de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per regular la prestació de serveis de salut pública i els
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seus mecanismes de seguiment, de conformitat amb el que preveu l’article 53.8 de la
Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.
5.

Que, d’acord amb l’article 163 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic en relació amb l’article 36.2 del Decret
119/2014, de 5 d’agost, de reestructuració del Departament de Salut, la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha quedat extingida i les funcions exe cutives que tenia atribuïdes s’han assumit per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. Totes les referències a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i als
seus òrgans s’han d’entendre que es fan a la Secretària de Salut Pública del Departament de Salut o als seus òrgans. Tanmateix, aquesta estructura pot continuar emprant
la denominació d’Agència de Salut Pública de Catalunya.

6.

Que l’Ajuntament de Celrà i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut
Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- volen crear un nou marc de cooperació
interadministrativa basat en la col·laboració, atès que la superació dels conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa en
una més bona delimitació dels àmbits de responsabilitat sinó en la creació d’espais de
gestió conjunta, mitjançant el respecte del marc competencial actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i social.

7.

Que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament Celrà van subscriure originà riament un conveni de col·laboració l’any 2009, que s’ha anat renovant fins que ha fina litzat la seva actual vigència el 31 de desembre de 2013, raó per la qual les parts, és a
dir, el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut
Pública de Catalunya- (en endavant, l’ASPCAT) i l’Ajuntament, han cregut necessari
continuar amb la col·laboració pactada i, per raons de seguretat jurídica i d’organització,
redactar un nou conveni que es regirà pels següents
PACTES

Primer
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament per a la prestació
dels serveis mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen a l’annex
d’aquest conveni.
L’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats esmentades expressament en
l’annex d’aquest conveni.
Segon
Les activitats que es relacionen a l’annex són activitats d’assessorament i suport
juridicotècnic i d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT han de prestar a
l’Ajuntament sense que aquests serveis comportin cap contraprestació econòmica a l’ens
local, de conformitat amb la lletra b) del pacte quart del Conveni Marc subscrit el dia 2 de
juliol de 2013 entre l’ASPCAT, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació
de Municipis de Catalunya.
L’ASPCAT ha d’exigir als subjectes passius les taxes que es meritin d’acord amb el previst
en el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
taxes i preus públics de la Generalitat, en relació amb l’Ordre SLT/191/2014, d'11 de juny,
per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament
de Salut durant l'any 2014.
Tercer
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El personal que ha de portar a terme les tasques de salut pública és el personal funcionari o
laboral de l’ASPCAT, mentre que l’Ajuntament no hi adscriu cap mena de recurs, ni
personal, ni material.
L’ASPCAT es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que se
generin com a conseqüència de la seva actuació. Per part seva, l’Ajuntament també es
compromet a comunicar a l’ASPCAT totes les accions que emprengui i els actes
administratius que adopti derivats de les actuacions i propostes que l’ASPCAT ha realitzat en
el marc d’aquest conveni, així com en relació amb el seguiment dels establiments que
s’hagin inspeccionat per al compliment de les mesures correctores que calguin d’acord amb
l’annex.
Quart
L’Ajuntament ha de comunicar a l’ASPCAT, cada vegada que es necessiti per a la realització
de les activitats que s’encarreguen, tota la informació necessària relativa al cas de què es
tracti.
Per fer possible aquesta tramesa d’informació es pot fer servir qualsevol dels sistemes
habituals de comunicació, preferentment els sistema de comunicació d’oficis a través
d’EACAT.
Cinquè
Es constitueix una comissió de seguiment d’aquest conveni, la qual està formada per un
representant de l’ASPCAT i un representant de l’Ajuntament.
La Comissió de Seguiment s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any.
La Comissió de Seguiment ha d’elaborar una memòria que reculli les activitats realitzades i
els resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració.
Sisè
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni té caràcter
confidencial a menys que s’acordi expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions,
les dades i la documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, i no poden
utilitzar-les per a usos diferents als que s’hi preveuen, i fan constar, de manera expressa,
que vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de dades personals aplicable en
cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar per
desenvolupar-lo no es pot accedir a dades de caràcter personal ni fer-ne el tractament ni la
cessió a tercers no permesos per les lleis.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas que sigui necessari, les parts
es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personals aplicable en cada
cas, a adoptar les mesures de seguretat previstes per la normativa, així com a guardar una
estricta confidencialitat sobre aquestes.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal és causa de
resolució del conveni.
Setè
Els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en
l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, almenys, el català d’acord amb les obligacions
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relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística, i de les disposicions que la despleguin.

Vuitè
L’ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya en les
activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.
Novè
La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni
resta subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets
inherents a l’autoria s’atorga el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en
l’execució dels treballs esmentats i en té els drets morals.
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant objecte d’aquest conveni corresponen a
l’ASPCAT. En cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats
parcials o finals, en part o totalment, per difondre’ls i/o publicar-los, en qualsevol forma,
haurà de sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la conformitat de l’ASPCAT i, en
qualsevol cas, en la reproducció que se'n dugui a terme s’ha de fer constar que el treball és
propietat de la Generalitat de Catalunya. Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers
per reproduir, distribuir o comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment o
parcialment, els treballs objecte d'aquest conveni sense el consentiment de l’ASPCAT.
Desè
La vigència d’aquest conveni és per a un període de tres anys i s’estén des de la seva
signatura fins al 31 de desembre de 2018, si bé les parts poden reconèixer i acceptar
mitjançant el conveni actuacions que en constitueixen l’execució de l‘objecte i que hagin
estat dutes a terme amb anterioritat a la data de signatura. Per acord mutu de les parts, el
conveni es pot renovar abans de la seva data de venciment. Les pròrrogues del conveni
s’han de fer de manera expressa.
Onzè
Són causes de resolució anticipada del conveni les següents:






L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir els pactes.
La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

Dotzè
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la
seva interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas
de persistència del desacord correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre
sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
ANNEX
Activitats que es portaran a terme en el municipi de Celrà de conformitat amb la relació
d'activitats incloses en els serveis mínims dels ens locals que integra l’annex I del conveni
marc de 2 de juliol de 2013, entre els anys 2016 al 2018 (ambdós inclosos):
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ACTIVITATS
NOMBRE ESTABLIMENTS
1. Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi
1.1 Suport tècnic per a valoració de les
notificacions
i
comunicacions
d’establiments i instal·lacions.

A petició de part

1.2. Suport tècnic (establiment de criteris i
objectius i metodologia d’inspecció) per al
control de les instal·lacions de baix risc per
a la transmissió de la legionel·losi.

A petició de part

2. Gestió del risc per a la salut derivada de les aigües de consum públic
2.1. Controlar el compliment de les
obligacions dels gestors de les xarxes
públiques.

100% xarxes públiques

2.2. Avaluar el risc per l’ incompliment de
les instal·lacions anteriors, d’acord amb el
Pla de vigilància.

Per a cada incompliment

2.3. Assessorament en la participació en el
Sistema de Información Nacional de Aguas
de consumo

A petició de part

3. Gestió del risc per a la salut en els establiments públics i els indrets habitats
3.1 Suport tècnic per a valoració de les
notificacions
i
comunicacions
d’establiments i instal·lacions d’ús públic.

A petició de part

3.2 Inspecció sanitària de les piscines d’ús
públic relacionada amb el control oficial
(control inicial)

A petició de part

3.3 Control del compliment del Pla de lluita
integral de plagues en centres educatius.

A petició de part

3.4.
Inspecció
sanitària
prèvia
l’autorització
dels
establiments
tatuatge, pírcing i micropigmentació

A petició de part

a
de
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3.5 Inspecció sanitària per al control de
l’aplicació de la normativa sobre les
condicions sanitàries que han de complir
els establiments de tatuatge, pírcing i
micropigmentació, Decret 90/2008, de 22
d’abril

100 % dels establiments

4. Gestió del risc per a la salut derivada dels productes alimentaris
4.1. Suport tècnic per a la valoració de les
comunicacions d’establiments alimentaris
minoristes

A petició de part

4.2. Execució de les activitat d control
sanitari en els diferents sectors de
competència municipal condicionats a
criteris de gestió del risc.

11 establiments alimentaris minoristes:
carnisseries,
peixateries,
pastisseries,
fleques
que
elaboren,
menjars
per
emportar, menjars preparats (restaurants,
hotels, ..)

5. Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut
5.1. Suport tècnic o assessorament,
documentació
i
eines
informatives
adreçades als principals problemes de
salut
en
l’àmbit
de
la
protecció
(alimentació i medi ambient)

A petició de part

6. Gestió de denúncies
6.1. col·laboració en la gestió de denúncies
en l’àmbit de la protecció de la salut al
municipi.

A instància de les dues parts

7. Policia sanitària mortuòria
7.1. Inspecció i control sanitari de les
empreses que presten els serveis funeraris.

A petició de part

8. Gestió de tramitació d’expedients sancionadors i mesures cautelars derivades de
les actuacions de control de les activitats amb conveni
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8.1.Tramitació
integral
de
tot
el
procediment sancionador, així com de la
tramitació de les mesures cautelars que es
puguin derivar d eles actuacions de control
dels serveis pactats: Proposta d’incoació,
instrucció del procediment i resolució
sancionadora.

Per a tots els expedients sancionadors que
calgui gestionar i per a totes les mesures
cautelars que calgui aplicar.

L’ajuntament realitzarà la comprovació de
les mesures cautelars imposades i es farà
càrrec del lliurament de les resolucions
corresponents a l’interessat.

9.La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia
-

-

-

-

Promoció i foment de l’activitat física i
de l’alimentació saludable i sostenible
Promoció de la salut bucodental
Promoció de la salut mental i emocional
de la població i prevenció dels factors de
risc en aquest àmbit
Promoció i protecció de la salut afectiva,
sexual i reproductiva, i prevenció dels
factors de risc en aquest àmbit.
Promoció dels factors de protecció i prevenció davant les substàncies que poden generar abús, dependència i altres
adicions,
Promoció d’estratègies participatives en
salut comunitària.

A instància de les dues parts.

Comissió de seguiment del Conveni
Ajuntament:

Agència de Salut Pública

aps.girones@gencat.cat

Sílvia Tibau Font – 675786540

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
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GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
8. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ, COORDINACIÓ I ELABORACIÓ DE L’INVENTARI DELS CAMIS D’ÚS
PÚBLIC I DE TITULARITAT MUNICIPAL A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL
GIRONÈS.
L’alcalde explica que l’Ajuntament va rebre una oferta del Consell Comarcal del Gironès per
fer l’inventari de camins d’ús públic i de titularitat municipal i, donat que la corporació ha
considerat que és important mantenir-lo actualitzat, ha acceptat la proposta però demanant
al Consell tenir-lo el més aviat possible i no dins el termini que està previst per al municipi
de Celrà, que és al 2017. El cost per fer l’inventari serà aproximadament de 5.335,00 € .
Seguidament, l’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM
ICelrà-ERC, que pregunta si es tracta de traspassar sobre suport informàtic el que hi ha
actualment en paper.
L’alcalde respon que sí, que aquesta és la intenció i es vol disposar d’un inventari de camins
rurals actualitzat.
El Sr. Fernàndez pregunta si es fa un repàs de tots els camins que hi ha perquè en el seu
barri hi ha un petit tram de camí veïnal públic que coincideix paral·lelament amb un de
privat i ja fa uns dos anys es va realitzar una actuació per deixar clar que és un camí públic.
Suposa que aquest encàrrec s’exposarà a informació pública per fer les consultes pertinents.
L’alcalde respon afirmativament, i indica que els tècnics municipals també hi estaran a
sobre.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet a Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1. L’Ajuntament de Celrà vol disposar d’un inventari de camins rurals actualitzat, amb una
determinació clara de tots els camins que són de titularitat pública.
2. En data 11 de febrer de 2016 (registre d’entrada eacat 1-2016-000467-2) el Consell
Comarcal del Gironès va oferir presentar a l’Ajuntament una proposta tècnica i econòmica
del que suposaria elaborar aquest inventari municipal de camins. I en data 1 de març de
2016 (registre de sortida municipal número 330) l’Ajuntament va mostrar el seu interès al
Consell Comarcal del Gironès a l’espera de que es rebés aquesta proposta.
3. En data 2 de juny de 2016 (registre d’entrada municipal número 2230) el Consell
Comarcal del Gironès informa a l’Ajuntament que un total d’onze municipis han mostrat
interès perquè se’ls elabori l’inventari de camins i que procediran a una contractació
agrupada per a la realització d’aquests treballs, el que permetrà obtenir un descompte del
30% del preu habitual i que des de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal s’assumirà
la tasca de realitzar la cartografia digital derivada d’aquests inventaris municipals.
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4. En data 28 de juny de 2016 la secretària de la corporació ha emès informe, que consta a
l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveuen que la realització
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres
òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de
diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a
terme. I per a dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització
d’un conveni entre les administracions implicades.
2. Els articles 47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
114.3.e del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, regulen la competència plenària per a l’aprovació mitjançant
el vot qualificat de la majoria absoluta del nombre legal dels membres corporatius per
l'encàrrec de gestió i transferència de funcions o activitats a altres Administracions.
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. Encarregar al Consell Comarcal del Gironès la gestió per a la contractació,
coordinació i elaboració de l’inventari dels camins d’ús públic i de titularitat municipal, així
com la licitació dels treballs.
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès i a Comptabilitat i
Tresoreria de la corporació.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
9. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONCESSIÓ D’AJUTS PER REHABILITAR LES FAÇANES DEL NUCLI ANTIC DE CELRÀ
I OBRIR-NE LA CONVOCATÒRIA.
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L’alcalde explica, a tall de resum, el contingut de les bases per concedir ajuts per rehabilitar
les façanes del nucli antic de Celrà. I aclareix que cal fer una correcció perquè es
concedeixen un total de 6.000 € en lloc dels 3.000 € que consten en les bases.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC,
que demana si per a l’any que ve les bases poden sortir pels mesos de febrer i març amb la
finalitat que tothom tingui més temps per acollir-se perquè quan algú s’assabenta, demana
pressupostos i presenta la sol·licitud a l’Ajuntament, potser la seva sol·licitud ja està fora de
termini.
L’alcalde respon que per a les últimes bases que es van aprovar la gent tenia dos mesos de
termini per presentar la seva sol·licitud. I en les que avui s’aproven s’ha allargat el termini a
tres mesos. Però considera que sempre es pot modificar i intentaran fer-ho abans per a la
propera vegada.
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:

ANTECEDENTS DE FET
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà concedir ajuts per rehabilitar les façanes del nucli
antic de Celrà amb la finalitat de minorar l’import de les obres de rehabilitació a càrrec dels
propietaris o promotors.
2. En data 23 de juny de 2016 ha emès informe la secretària de la corporació en relació
amb la legislació aplicable i el procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases s'han de sotmetre a
informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s'han de publicar en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació. Una referència d'aquest
anunci s'ha d'inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. De conformitat amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació de les bases correspon
al Ple de la corporació.
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 239-241 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i articles 118-129 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;
4. I per la competència del Ple, de conformitat amb l’article 22.2.q de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 11/1999 i
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local i
l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals
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Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per rehabilitar
les façanes del nucli antic de Celrà, i que s’adjunten com a annex a aquest acord.
Segon. Exposar al públic aquestes bases mitjançant un anunci que s’ha de publicar al
Butlletí Oficial de la Província, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de la corporació. Una
referència del mateix s’inserirà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant un
termini de vint dies hàbils perquè es puguin presentar reclamacions. En el supòsit de no
formular-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. Obrir la convocatòria pública per atorgar aquests ajuts, que es regirà per les bases
reguladores a les quals fa referència el punt primer d’aquest acord.
Quart. Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris per fer efectiu aquest acord.

BASES PER ATORGAR AJUTS PER REHABILITAR LES FAÇANES
DEL NUCLI ANTIC DE CELRÀ

1. Disposicions generals
El marc jurídic que regula aquestes bases és el següent:
- La Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
- 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.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
- 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 la regulació de l’atorgament d’ajudes per a la rehabilitació de
façanes del nucli antic de Celrà.
Els ajuts atorgats es destinaran a minorar l’import de les obres de rehabilitació a càrrec dels
propietaris o promotors.

3. Destinataris

Acta 7/2016
12 de juliol de 2016

Podran optar a aquestes ajudes les persones que reuneixin tots els requisits següents:

 Tenir informada favorablement l’avaluació tècnica de l’edifici
 Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats a l’apartat 6 d’aquestes
bases

 No tenir cap deute tributari o de cap altra naturalesa 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
 Ser persona física o jurídica propietària d’edificis destinats a ús residencial, amb
títol de domini o qualsevol altre dret que els permeti realitzar les actuacions i
complir amb les obligacions previstes en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del
dret a l’habitatge bé ser persona llogatera o usuària d’habitatges, quan estiguin
facultades per executar obres a l’exterior dels habitatges, en subrogació o per
compte de la propietat, per autorització de la propietat

4. Condicions que ha de reunir l’habitatge
Les condicions per gaudir dels ajuts són que l’edifici o els habitatges s’hagin construït abans
de l’1 de gener de 1981, llevat dels casos següents:

 Estat de ruïna imminent
 Deteriorament greu de la façana
5. Avaluació tècnica de l’edifici
L’avaluació tècnica de l’edifici consisteix en un informe previ a l’inici de les obres (que
realitzaran tècnics amb titulació d’arquitecte superior o arquitecte tècnic) i que es farà des
dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Celrà. Caldrà sol·licitar una visita als serveis tècnics i
facilitar l’adreça de l’edifici pel qual es vol sol·licitar l’ajut.
Aquesta avaluació ha d’indicar especialment els aspectes relatius a la seguretat estructural i
solidesa constructiva, estat dels elements constructius (ràfecs, cornises, ...) i revestiments.
Per gaudir dels ajuts no es podran iniciar les obres sense que s’hagi realitzat la visita
d’inspecció tècnica per elaborar l’informe previ i sense que s’hagi obtingut la llicència
urbanística o en el seu cas la comunicació prèvia.

6. Procediment de publicació
L’Ajuntament de Celrà publicarà les bases reguladores per a l’atorgament d’aquests ajuts
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la província de Girona i al tauler d’anuncis de la
corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, durant un termini de vint dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar
reclamacions. En el supòsit de no formular-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.

7. Forma i termini de presentació de les sol·licituds
7.1. Les sol·licituds les facilitarà l’Ajuntament de Celrà.
7.2. Prèviament, s’ha de sol·licitar l’Avaluació Tècnica de l’Edifici als serveis tècnics
municipals.
7.3. Les sol·licituds s’han de presentar, degudament omplertes, al Registre General de
l’Ajuntament de Celrà, en horari d’atenció al públic:
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Durant els mesos de juliol i agost:
o
Dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h
A partir del mes de setembre:
o
Dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h
o Dimarts, dimecres i dijous de 16.30 h a 19.30 h
7.4. El termini per presentar la sol·licitud és de tres mesos des de la publicació íntegra de
les bases en el BOP, un cop aprovades definitivament.
7.5. A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents acarats amb els originals, o les seves
fotocòpies compulsades, següents:
Documentació general:
o
o

Document identificatiu (DNI, NIE o passaport) de la persona sol·licitant.
Acreditació de la propietat de l’habitatge amb les escriptures de propietat o nota
simple registral, o bé contracte de lloguer i autorització del propietari per efectuar
obres a l’exterior de l’habitatge.

Documentació tècnica:

o
o
o

Sol·licitud de l’Avaluació Tècnica de l’Edifici emesa pels serveis tècnics
municipals
Pressupost de les obres a realitzar fet per l’empresa que executarà les
obres
Document identificatiu de l’empresa que executarà les obres (alta de l’IAE)

Si amb les sol·licituds no s’acredita algun dels requisits, s’atorgarà un termini de 10 dies
hàbils per esmenar defectes. Si transcorregut aquest termini no s’ha aportat la
documentació requerida, es considerarà la persona interessada desistida de la seva
sol·licitud.

8. Procediment d’atorgament de les ajudes
8.1. Finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Tècnica de Valoració es
reunirà per valorar les sol·licituds.
La Comissió emetrà la proposta de resolució de les persones beneficiàries i de les persones
excloses, d’acord amb el que disposa l'apartat 13 d'aquestes bases.
8.2. La Comissió Tècnica de Valoració està formada per:
1.
2.
3.

El regidor d’Urbanisme
L’arquitecta de l’Ajuntament
L’arquitecte tècnic de l’Ajuntament

8.3. El procediment de concessió de les ajudes regulades en aquestes bases es tramitarà en
règim de concurrència pública.
8.4. L’Ajuntament de Celrà, d’acord amb la proposta emesa per la Comissió Tècnica de
valoració, adoptarà un acord per Junta de Govern Local i ho notificarà oportunament als
interessats.
8.5. Si escau, l’Ajuntament de Celrà verificarà el compliment de les condicions imposades
per adquirir la condició de beneficiari dels ajuts.
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9. Actuacions subvencionables
9.1. Es poden demanar ajuts per les actuacions següents:
a) Les obres per adequar les condicions dels acabats i que, pel mal estat de la façana,
poden ser un perill per als vianants. Repicaments de façana, arrebossats, pintats,…
b) Les obres per millorar els acabats que pel pas del temps precisen una intervenció puntual
i/o una millora general. Reparacions puntuals, pintats, …

c) L'adaptació

i adequació de pas de les instal·lacions d’electricitat, protecció al foc i
telecomunicacions per la façana, amb l’objectiu de millorar i endreçar la seva composició.

9.2. No seran subvencionables les obres següents:

1.
2.
3.
4.

L'augment de volums
Les ampliacions d’obertures o realització de noves obertures
La instal·lació de persianes, porticons, tendals, ...
Les definides com a gran rehabilitació a l'article 3.h de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l'habitatge, a més de les actuacions de rehabilitació que
s'efectuïn
conjuntament amb aquestes.

9.3. Criteris de legalitat i coherència per acollir-se als ajuts per a la rehabilitació:
o Les actuacions de rehabilitació han de disposar de la llicència preceptiva
urbanística municipal o en el seu cas de la comunicació prèvia i ajustar-se a la
legalitat urbanística vigent, que correspon al Pla General d’Ordenació Urbana i al
Pla Especial del Nucli Antic de Celrà.
o Prèviament, és necessari que l’edifici tingui seguretat estructural i un funcionament
correcte de les instal·lacions generals, o els aconsegueixi mitjançant el procés de
rehabilitació.
o En les obres s'han d'utilitzar solucions constructives, tipològiques i formals
coherents amb les característiques arquitectòniques de l'edifici i del seu entorn.
10. Termini d’execució de les obres
El termini d'execució de les obres no pot excedir d’un any a comptar des de la data de
notificació de l’acord de concessió de la subvenció. Aquest termini el poden prorrogar un
any més els serveis tècnics municipals de l'Ajuntament de Celrà (sempre de forma
excepcional i per causes motivades i justificades). No es podran iniciar les obres sense la
preceptiva llicència municipal o en el seu cas del règim de comunicació.
11. Quantia de les subvencions
Les actuacions de rehabilitació protegibles poden rebre els ajuts següents:
- Subvencions d’un % de l’actuació amb un màxim de 1.000 € pel conjunt de l’obra.
La quantia de la subvenció és un percentatge del pressupost d’execució, amb una quantia
màxima per habitatge i que es determinarà segons el volum de l’actuació i segons els
mòduls de la convocatòria, sense que en cap cas excedeixi de l'import de 1.000 euros.
Segons les obres a realitzar, els percentatges del pressupost, són:
A. Fins al 10 % en obres per repicar arrebossats de façanes en mal estat d’habitatges usats.
B. Fins al 10 % en obres d'arrebossar façanes existents.
C. Fins al 25 % en obres de pintar façanes ja existents.
D. Fins al 25 % en obres de reparació de ràfecs en mal estat.
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E. Fins al 20 % en obres d'adaptació i adequació de pas de les instal·lacions.
Aquests imports es poden incrementar un 5 % quan el promotor de les obres de
rehabilitació de l'habitatge o edifici d'un sol habitatge per a ús propi sigui:
1.
2.

Una persona de menys de 35 anys
Una persona de més de 65 anys

12. Pressupost subvencionable
Als efectes del càlcul dels ajuts, el pressupost subvencionable està constituït, en cada una
de les actuacions previstes, pels conceptes següents:
o

o
o

El pressupost d'execució material. Aquest pressupost és el de l'empresa o el
que resulti del sumatori de les empreses que realitzin les obres de rehabilitació, i
s'ha d'adjuntar a la llicència municipal, o en el seu cas en la comunicació prèvia.
Les despeses generals
El benefici industrial

Si en el mateix edifici es projecta executar obres de rehabilitació que consisteixen en
diverses actuacions, s'haurà de presentar el pressupost degudament separat per a cada
actuació.
Les despeses de caràcter conjunt s'atribuiran a cada actuació proporcionalment a la seva
quantia.
La subvenció global serà el resultat de la suma de les subvencions de cada una de les
actuacions.
13. Crèdit pressupostari
El pressupost total que destina l’Ajuntament de Celrà a aquesta línia de subvencions és de
6.000 €, consignats a l’aplicació pressupostària 21.1522.78000 “subvencions rehabilitació
de façanes”.
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.
14. Forma de pagament
Les ajudes s’abonaran un cop s’hagi justificat l’acabament de les obres amb la visita dels
tècnics municipal, que emetran un informe al respecte.
Caldrà presentar:
o
o

Factures de pagament de les obres executades
Justificant de pagament de les factures

Aquesta documentació s’haurà de presentar un cop finalitzi les obres, en el termini màxim
de dos mesos des de la seva finalització.
El pagament s’ordenarà a partir de la presentació i comprovació de la documentació.

15. Obligacions que comporten els ajuts
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Les persones beneficiàries d'aquests ajuts s'obliguen a realitzar les obres ajustant-se al
projecte acceptat pel servei competent en l'atorgament dels ajuts i que ha servit de base de
l’atorgament de llicència.

16. Actuacions de comprovació
L’Ajuntament de Celrà pot dur a terme actuacions de comprovació sobre l’execució correcta
de l’actuació i gestió de la subvenció. A tal efecte, caldrà facilitar a l’Ajuntament la
comprovació i la verificació del seu compliment així com qualsevol altre acte de comprovació
i control financer que puguin realitzar els òrgans competents amb l’aportació de tota la
informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

17. 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.

18. Causes de revocació i reintegrament
1.
L’Ajuntament de Celrà pot iniciar el procediment de revocació dels ajuts concedits per
alguna de les causes següents:
o
o
o

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.

19. 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.
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
10. DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL PER A L’ANY 2016.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que aquesta modificació de la plantilla
està relacionada amb la figura del/a tresorer/a. Al setembre de 2015 va haver-hi una
modificació de la Llei reguladora de les bases del règim local on es feia constar que aquest
lloc de treball ha d’estar reservat a personal funcionari de l’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
A banda d’això, també s’ha detectat que hi ha un error en la relació de llocs de treball
perquè al 2015 es van fer constar els vigilants com a personal laboral però, donat que la
intenció de l’Ajuntament és que aquests puguin sancionar si es dóna el cas, al no poder
realitzar el personal laboral aquesta tasca cal modificar la relació de llocs de treball i fer-los
constar com a funcionaris.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC,
que comenta que el seu grup vol abstenir-se perquè troba que resulta complicat entendreho tot plegat.
El Sr. Bartis respon que pel que fa a la relació de llocs de treball va ser un error fer constar
als vigilants com a personal laboral en lloc de funcionaris i cedeix la paraula a la secretària
perquè expliqui el canvi normatiu per als llocs de treball de Tresoreria.
La Sra. Melero indica que fins ara la relació de llocs de treball era la que establia la
possibilitat que el lloc de Tresoreria estigués reservat a funcionaris de la pròpia corporació o
bé a funcionaris habilitats de caràcter nacional.
Ara aquesta disposició no està vigent en virtut de la modificació, al setembre de 2015, de
l’article 92.bis.1 de la Llei reguladora de les bases del règim local on es deixa clar que es
reserven a funcionaris de l’Administració local amb caràcter nacional les funcions de
recaptació i tresoreria.
A partir d’aquesta modificació s’ha de modificar tant la plantilla com la relació de llocs de
treball amb la finalitat que existeixi aquesta reserva de la plaça de tresorer/a a funcionaris
habilitats de caràcter nacional.
El Sr. Fernàndez pregunta si arribat el cas la tresorera actual pot deixar de ser-ho, a la qual
cosa la secretària respon sí però que també es pot donar la possibilitat que aquesta plaça no

Acta 7/2016
12 de juliol de 2016

la sol·liciti cap funcionari habilitat de caràcter nacional i, llavors, l’Ajuntament hagi de
sol·licitar un nomenament accidental a la Direcció General d’Administració Local. Aquesta
nomenaria accidentalment a la mateixa persona que actualment està exercint les funcions
de tresoreria i, en la pràctica, tot continuaria igual.
El Sr. Fernàndez pregunta si pot haver-hi un moviment de places al departament en el cas
que algú sol·liciti ocupar aquesta plaça, a la qual cosa la secretària respon afirmativament.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, que pregunta
si no hi ha ningú que faci les tasques de tresoreria durant el temps que es renuncia a la
plaça i es convoca novament.
La secretària respon que és automàtic i l’Ajuntament, quan la Direcció General
d’Administració Local verifica que s’ha produït la modificació, ja pot sol·licitar el
nomenament accidental. Per tant, i donat que és obligatori per llei, no hi haurà cap dia que
l’Ajuntament no tingui ningú realitzant les tasques de tresoreria.
La secretària indica que quan l’Ajuntament ho tingui aprovat ho comunicarà a la Direcció
General d’Administració Local que, a la vegada, ho farà públic al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. I amb efectes retroactius des de la data que ha sortit publicat al
DOGC farà el nomenament accidental.
El Sr. Fernàndez indica que hi ha una contradicció perquè ara resulta que l’Ajuntament està
obligat a incorporar una nova persona i, en canvi, la llei diu el contrari.
La secretària respon que es tracta d’un nomenament accidental en el cas que ningú sol·liciti
la plaça.
El Sr. Fernàndez contesta que amb el nomenament accidental no hi ha problema perquè el
número de persones treballant seria el mateix, però si algú extern demana la plaça llavors
és un contrasentit.
La secretària indica que, malgrat no tenir encara la certesa de res, es pot donar la situació
que algú reclama la plaça i, aleshores, tenir un treballador més. I de la mateixa manera que
això està passant a Celrà, altres ajuntaments dels voltants s’han trobat amb la mateixa
situació.
El Sr. Mas pregunta quin termini hi ha per poder sol·licitar la plaça, a la qual cosa la
secretària respon que es convoquen des de l’Estat i surten totes les places vacants de
tresoreria conjuntament, no tan sols la de Celrà.
Seguidament, la secretària fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1. En sessió plenària del dia 15 de desembre de 2016 es va aprovar la plantilla de personal
de l’Ajuntament de Celrà i la relació de llocs de treball per a l’exercici pressupostari de l’any
2016 on es feien constar, erròniament, dos vigilants com a personal laboral i el tresorer/a
com a funcionari propi de la corporació.
2. En data 27 de juny de 2016 ha emès informe la secretària de la corporació, el qual costa
en l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. El vigilant ha de ser funcionari de carrera del municipi i s’ha d’integrar en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials. Els llocs de treballs de vigilants no poden
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ser classificats com a personal funcionari d’una altra escala o subescala ni com a personal
laboral; en aquests darrers casos no poden exercir les funcions atribuïdes per la Llei de policies locals.
2. El lloc de tresoreria en corporacions locals amb Secretaria classificada en classe segona,
l’apartat f) de l’article 2 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional
preveu que, en les corporacions locals amb secretaria de classe segona que no s’hagin
agrupat amb altres a l’efecte del sosteniment en comú del lloc únic d’intervenció, és la
relació de llocs de treball la que determina si el lloc esmentat està reservat a habilitats de
caràcter nacional o pot ser desenvolupat per un dels seus funcionaris degudament
qualificats. Aquests llocs de treball estan reservats a funcionaris pertanyents a la subescala
d’Intervenció Tresoreria.
No obstant això, la possibilitat que sigui la relació de llocs de treball la que determini si el
lloc de Tresoreria està o no reservat a personal funcionari d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional no es pot considerar vigent atès que s’oposa al que disposa
l’article 92 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
article que ha estat modificat pel Reial Decret-llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i
s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul de la economia.
Amb la redacció d’aquest nou article, es reserva als funcionaris d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, sense establir cap excepció, l’exercici de les funcions
següents:
a)
b)

La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.
El control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la
comptabilitat, tresoreria i recaptació.

3. L’ article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’ aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’ aprovació del pressupost durant l’ any de la seva vigència,
per respondre a l’ establiment de nous serveis, per a l’ ampliació, supressió o millora dels
existents que no admetin demora per a l’ exercici següent, com també si respon a criteris d’
organització administrativa interna.
4. De conformitat amb el que disposa l’ article 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’ aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, la
modificació de la plantilla no requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament la de
l’abast concret de la modificació esmentada.
De conformitat amb l’article 15.1.d) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per la
reforma de la funció pública, s’assenyala que la creació, modificació, refundició i supressió
de llocs de treball es realitzarà a través de les relacions de llocs de treball.
I d’acord amb la competència del Ple, d’ acord amb l’ article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2
d’ abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 11/1999,
d’11 d’abril i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern
local.
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. Modificar la plantilla de personal per a l’exercici 2016, integrant les dues places de
vigilant en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials i suprimir les
dues places de vigilants que consten en la plantilla de personal laboral fix, quedant reflectit
en la plantilla de la manera següent:
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Denominacions

Grup, Subgrup

Places

Vacants

A) Funcionaris de carrera
3. Escala d'administració especial
3.2 Subescala de serveis especials
3.2.1.vigilants

C2

2

2

I aprovar la modificació de la relació de llocs de treball per a l’any 2016 restant classificats
els llocs de treball de vigilants com a personal funcionari i no com a personal laboral, segons
annex adjunt i adscrit a l’àmbit de serveis a la comunitat.
Segon. Modificar la plantilla de personal per a l’exercici 2016, reservant la plaça de
Tresoreria a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional i crear la
plaça de tècnic de gestió econòmica, quedant reflectit en la plantilla de la manera següent:

Denominacions
A) Funcionaris de carrera
1. Escala de funcionaris d’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional
1.2. Subescala d'Intervenció-Tresoreria
1.2.2. Tresorer/a

Grup, Subgrup

2. Escala d’administració general
2.1. Subescala gestió
2.1.1 tècnic/a

A1

A2

Places

1

Vacants

1

1

---

I aprovar la modificació de la relació de llocs de treball per a l’any 2016, reservant el lloc de
tresoreria a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional i crear el
lloc de treball de tècnic/a de gestió econòmica, segons annex adjunt i adscrit a l’àmbit de
serveis interns.
Tercer. Publicar la modificació de la plantilla aprovada i la modificació de la relació de llocs
de treball aprovada mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat Catalunya i trametre’n còpia a l’ Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

Acta 7/2016
12 de juliol de 2016

11. DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 6/2016,
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.
L’alcalde comenta que aquesta modificació pressupostària està relacionada amb la caldera
de biomassa del Centre Cultural La Fàbrica, on s’hi afegeixen 50.000 €. És un import una
mica més elevat del que s’ha aprovat anteriorment per si sorgeixen incidències no previstes.
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Bartis, que explica la modificació dels equipaments
educatius: a l’Escola Bressol Gínjols el parquet està degradat després de vuit anys de
funcionament i el cost per canviar-lo és de 13.400 €.
I després hi ha uns 45.200 € que fan referència a instal·lacions esportives i que es destinen,
entre altres, al següent:
15.000 € per instal·lar una nova caldera al pavelló poliesportiu doncs la
instal·lació que s’ha fet de l’aigua calenta sanitària prioritza l’escalfament de
l’aigua però, quan està en funcionament, atura la caldera de l’aire condicionat i no
s’escalfa el pavelló. I cal posar una nova caldera que assumeixi ambdues
funcions.

6.400 € per instal·lar una altra porta automàtica al pavelló i evitar l’entrada
d’aire fred.

10.000 € per fer un tancat en tot el sector del poliesportiu i per fer-hi una
zona de reunions, a més d’instal·lar tanques al voltant de la gespa del camp de
futbol per evitar l’entrada de persones i nens petits, bicicletes, cotxets, etc. i
evitar un mal ús de la gespa artificial.


El Sr. Bartis indica que també hi ha un intervenció de 75.000 € per fer una pista
poliesportiva descoberta com la que hi ha davant del pavelló. S’ha analitzat el volum de
mainada que fa servir aquesta pista i, tenint en compte que de 0 a 16 anys hi ha 1.300
empadronats, tenir una única pista no resulta suficient. Amb aquesta intervenció s’intenten
eliminar també els mals usos que s’estan fent al pati i a la pista de l’Escola Aulet amb
l’argument que tan sols hi ha una pista al poble.
L’alcalde continua i comenta que en la modificació també està inclosa la rehabilitació del
patrimoni cultural, concretament la Torre Desvern de la que ja s’està realitzant el projecte
de la part externa i la seva adequació.
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Fernàndez, que respon al comentari que ha fet el Sr. Bartis
de que es construeix una pista nova per no fer ús de la de l’Escola Aulet. Creu que
precisament es fa servir la pista de l’Aulet perquè la gent s’hi sent protegida i oculta i per
aquest motiu no creu que resulti 100 % substitutiva.
El Sr. Bartis respon que fa molts anys que a l’Escola Aulet s’hi entra de manera inadequada
i, a sobre, deixant rastre del que ha passat com envasos, embolcalls, etc. i que no poden
deixar-se tirats en un espai escolar on després hi van nens de 3 i 4 anys. També és cert que
a l’Aulet tan sols hi ha gent que va a jugar a futbol però, malgrat fer un ús adequat de la
pista, tampoc poden entrar. És una evidència que cada vegada que algú vol anar a la pista
que hi ha davant el poliesportiu sempre està ocupada, moltes vegades per nens petits, i al
jovent que va a jugar a l’Aulet li agrada jugar partits de futbol i els resulta impossible ferho. El Sr. Bartis indica que està d’acord en l’ús públic dels patis de les escoles, però no creu
que anar-hi a fumar, menjar i beure begudes de llauna sigui fer un bon ús públic del pati.
Aquestes persones són les que s’han de fer fora de l’Aulet i a la gent que realment en feia
bon ús poder-los proporcionar un nou espai.
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El Sr. Fernàndez pregunta pel sistema de càmeres que es va implantar a l’Aulet, a la qual
cosa el Sr. Bartis respon que ha anat bé ja que ha evitat el trencament sistemàtic
d’elements de l’escola, com persianes. O encendre fogueres, per exemple.
Cal tenir en compte que les càmeres no són d’una capacitat prou elevada com per poder
veure amb definició qui hi ha a la pista, i per identificar també s’ha de conèixer. I a l’Aulet hi
va gent de fora i, moltes vegades, gent amb cotxe que es deté davant per deixar el nen i
marxen. Les càmeres han tingut eficiència per evitar activitats vandàliques però no per
identificar a les persones de manera individualitzada i que fan un mal ús de l’espai.
Tot seguit, l’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen en la part dispositiva
d’aquest acord, per a les quals les consignacions previstes són insuficients en el pressupost
ordinari actual o bé perquè no existeix crèdit, estem davant unes despeses específiques que
no es poden demorar i, per tant, és necessari tramitar l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit que cal finançar amb romanent líquid de tresoreria.
2. La regidoria de Serveis Econòmics ha emès una memòria per la qual sol·licita la incoació
d’un expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
3. En data 29 de juny de 2016 ha emès informe l’interventor, que consta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 177.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en relació amb
l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i
comptable, els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits són aquelles modificacions
del pressupost de despeses mitjançant el qual s’assigna crèdit per a la realització d’una
despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i pel qual
no existeix crèdit en el pressupost, o el crèdit previst resulta insuficient, o no pot ser
objecte d’ampliació.
2. D’acord amb l’article 177.4 del TRLRHL en relació amb l’article 36.1.c del RD 500/1990,
de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, els suplements de
crèdit i crèdits extraordinaris es podran finançar indistintament, entre altres recursos,
mitjançant romanent líquid de tresoreria.
3. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL, en relació amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de
20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, la proposta de
modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel president a l’aprovació del Ple
de la corporació.
4. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL, en relació amb l’article 38.1 i 38.2 del RD
500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable,
l’aprovació dels expedients pel Ple es realitzaran amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos, havent de ser executius dins del mateix exercici que es
varen autoritzar.
En la tramitació dels expedients de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a
l’aprovació dels pressupostos de l’entitat local.
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5. La Disposició addicional sisena de la LO 2/2012, modificada per la LO 9/2013, disposa
com podem aplicar aquest superàvit.
6. La disposició addicional setzena del RDL 2/2004, en relació amb la disposició addicional
sisena de la LO 2/2012, de 27 d’abril, defineix que s’entén com a inversió financerament
sostenible.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informati va Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 6/2016,
mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, que es finança amb
romanent líquid de tresoreria, d’acord amb el detall següent:

1.

Pressupost d’ingressos :
Aplicació
pressupostària
12
87000

Concepte

Previsions inicials Modificació Previsions definitives

Per despeses generals

541.278,07

211.200,00

752.478,07

TOTAL INGRESSOS

541.278,07

211.200,00

752.478,07

Segon. Exposar al públic aquest expedient durant el termini de quinze dies hàbils mitjançant
un edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’anuncis de la
corporació.
Tercer. En cas de no presentar-se reclamacions, l’expedient de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit es considerarà aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
Quart. Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el Butlletí Oficial de la
Província resumida a nivell de capítols.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor (8)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
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GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
Abstencions (3)
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
12. DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14,
REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES
DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS.
L’alcalde explica que la modificació de l’Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa
per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i industries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics s’incrementar un euro, i
passa de 5 a 6 €/dia.
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:
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.
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació han de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària
a fi de donar compliment al 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 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.
Ha estat proposada la modificació de l’ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa
per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
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.
Ha emès informe la Secretària, el qual consta en l’expedient.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal que ha de regir a partir
de la seva aprovació definitiva, que tot seguit es detalla i figura com a document annex I
d’aquest acord:
 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
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 les reclamacions
que considerin oportunes. En cas de no haver-n’hi cap durant el termini esmentat, aquest
acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari.

ANNEX I
A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
Ordenança Fiscal número 14: TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I
INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS
Es modifica l’epígraf 6.2 del primer apartat de l’article 6, titulat “Quota tributària”, quedant
de la manera següent:
6. Parades de fires
2. Regulars:

- Mòduls fins a 4ml: 6 €/dia
- Més de 4ml: proporcional als metres lineals

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
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13. DICTAMEN SOBRE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT
EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016.

DE

CELRÀ

AL

PLA

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
En data 6 de juliol de 2016 (registre eacat 1-2016-002725-2) la Diputació de Girona
comunica a l’Ajuntament de Celrà que ha aprovat el Conveni de col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local 2016.
L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Girona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016
per subvenir a les necessitats financeres dels ens locals, derivades dels deutes justificats
prèviament pels ens locals que han esdevingut reconeguts per la Generalitat de Catalunya i
que resulten pendents de pagament en l’actualitat.
Els crèdits susceptibles d’incloure’ls en aquest Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local
2016 són les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya que corresponen al
PUOSC manteniment 2014-2015 ajuntaments, a renúncies al PUOSC 2011 i 2012
ajuntaments i al FCL comarques de la província de Girona que, a data 30 d’abril de 2016,
poden ser objecte de cessió en els termes regulats als articles 1526 a 1536 del Codi Civil.
En el supòsit de l’Ajuntament de Celrà, el crèdit susceptible d’incloure en el Pla Extraordinari
d’Assistència Financera Local 2016 és de 32.387,74 €, pels conceptes següents:

Doc.Pres

NºDoc.FI

C.Gestor

Pos.Press

Import net

Concepte

651076862

5000355942

GO03

D/464000100/7130/0042

19.432,64 €

PUOSC manteniment
2015 bestreta 60%

651068466

5000310186

GO03

D/464000100/7130/0000

PUOSC
2014-2015
12.955,10 € MANTENIMENT
PAGAMENT 40%

L’Ajuntament ha de trametre a la Diputació de Girona el document d’adhesió abans del dia
29 de juliol de 2016.
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. Que l’Ajuntament de Celrà s’adhereixi al conveni subscrit entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Girona amb què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local 2016.
Segon. Que d’acord amb el que es preveu en el conveni esmentat, l’Ajuntament de Celrà
sol·licita a la Diputació de Girona un pagament per import de 32.387,74 € per compte dels
crèdits que té l’entitat enfront de la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit:

Doc.Pres

NºDoc.FI

C.Gestor

Pos.Press

Import net

Concepte

651076862

5000355942

GO03

D/464000100/7130/0042

19.432,64 €

PUOSC manteniment
2015 bestreta 60%
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651068466

5000310186

GO03

D/464000100/7130/0000

PUOSC
2014-2015
12.955,10 € MANTENIMENT
PAGAMENT 40%

Tercer. Que, com a garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament de
Celrà transmet els drets de cobrament dels crèdits esmentats a favor de la Diputació de
Girona de manera que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els
haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
14. DICTAMEN SOBRE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER SER UN PAÍS DE
RESPECTE ALS DRETS DE LES PERSONES LGBTI AMB TOLERÀNCIA ZERO A LA
DISCRIMINACIÓ.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora de Gent Gran i Igualtat,
que explica que aquesta moció passa pel Ple amb la finalitat que l’Ajuntament s’adhereixi a
la declaració institucional de la Generalitat de Catalunya i per mostrar un compromís públic
en matèria de drets de les persones LGBTI i altres orientacions i preferències sexuals. És
una complementació de la feina invisible que s’està realitzant des de l’Àrea d’Igualtat
perquè, tot i que no succeeix a l’Ajuntament de Celrà, creu que en molts nivell i jerarquies
de l’Administració pública aquesta sí queda invisible. Mirant la feina un any enrere, s’està
treballant paral·lelament amb l’Observatori contra l’Homofòbia, amb l’Institut Català de les
Dones, s’ha format a tècnics de la corporació, a diferents monitors del poble i a persones
vinculades amb serveis. I el que es pretén amb aquesta moció és donar suport i donar
reconeixement als drets de les persones LGBTI amb tolerància zero a la discriminació.
Tot seguit, l’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
El Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Transsexual, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets
del 28 de juny de 1969, data en què es commemoren els aldarulls de Stonewall que van
tenir lloc a Nova York (EUA) i que es considera que marquen l'inici de l'alliberament
homosexual, quan la població LGTBI va sortir al carrer de forma pacífica per visibilitzar-se i
demanar la plena igualtat jurídica i social i lluitar contra la discriminació i els abusos patits.
Malgrat que la legislació en l’àmbit internacional ha avançat en el reconeixement de drets,
76 estats del món encara prohibeixen, persegueixen i penalitzen les persones del col·lectiu
LGTBI.
En aquest sentit Catalunya va liderar l’avanç en el reconeixement dels drets amb l’aprovació
de la llei 11/2014 del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, impulsada
pel treball tenaç durant llargs anys de les entitats LGBTI.
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Els recents fets d’Orlando, en què van morir 50 persones en un atemptat contra un pub
LGTBI, mostren que la lesbofòbia, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia segueix sent un fet
lamentablement actual i global. La legislació avança i la societat també, però segueix
havent intolerància contra aquelles persones que fan de l’amor i la diversitat una bandera.
Se segueix odiant, discriminant i matant per orientació sexual i identitat de gènere. Orlando
ha estat una matança, és símbol de la intolerància i de la por però també de la lluita pels
drets.
Catalunya i les seves institucions volen mostrar la ferma adhesió a la lluita pels drets i les
llibertats així com el compromís en el desenvolupament i reconeixement dels drets de les
persones LGTBI i la lluita contra les discriminacions, i que aquest sigui un dels nous pilars
en l’avenç social i la construcció nacional, on tothom ha de ser lliure d’estimar qui vulgui i
com vulgui.
Aquest 28 de juny el Govern de la Generalitat vol mostrar, un cop més, el compromís per
fer efectius aquests drets fent visible la bandera multicolor del col·lectiu. Volem fer extensiu
a totes les administracions aquest gest simbòlic, convidant al món local i les institucions
catalanes, així com a la societat civil, a penjar la bandera de l’arc de Sant Martí per
commemorar els fets que donen origen al 28 de juny com a jornada internacional.
I manifestar, així, la mostra del compromís permanent i actiu de Catalunya a lluitar, amb
més fermesa que mai, contra les discriminacions per raó d’orientació sexual i identitat de
gènere en general, i en continuar amb el desplegament de la Llei 11/2014 en particular,
com una eina potent per la garantia dels drets de totes les persones LGTBI.
Per avançar cap a un país respectuós i divers on la normalitat social faci que les persones
LGTBI es mostrin tal com són, sense por i amb la plena acceptació del seus drets, on la
discriminació per motiu d’orientació sexual i identitat tingui tolerància zero.
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
Aprovar la declaració institucional “Per un país de respecte als drets de les persones LGTBI i
amb tolerància zero a la discriminació”.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
15. DICTAMEN SOBRE LA RECLAMACIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PERQUÈ
RESOLGUI LA PROBLEMÀTICA DE LA CARRETERA C-66 AL SEU PAS PER CELRÀ.
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L’alcalde explica que després de les reunions que l’equip de govern ha mantingut amb la
Generalitat de Catalunya on es va adquirir el compromís de fer primer el projecte i després
buscar el finançament per poder solucionar aquesta problemàtica, ara es presenta al Ple
aquesta moció que explica què succeeix en aquesta carretera del tram urbà de Celrà i la
impossibilitat del propi Ajuntament de prendre mesures correctores.
Tot seguit, llegeix la proposta que se sotmet al Ple:
El pas de la C-66 (carretera de Palamós) per l’interior del nucli urbà de Celrà ocasiona un
munt de problemàtiques per als celranencs i celranenques que fa molts anys que el municipi
denuncia i reclama que se solucionin.
La carretera parteix el poble pel mig i provoca una intensitat de circulació molt alta, que
s’accentua encara més durant els mesos d’estiu. Un estudi del RACC elaborat el 2013
demostra que 3 de cada 10 cotxes que transiten per la C-66 ho fan per sobre de la velocitat
permesa. De fet, al llarg d’aquests anys hi ha hagut atropellaments i accidents diversos en
el tram de la C-66 que passa per Celrà.
A més, el fet que la C-66 sigui de titularitat de la Generalitat impossibilita que l’Ajuntament
hi executi mesures correctores, com l’aixecament dels passos de vianants o la instal·lació de
bandes reductores. Tampoc permet acabar de desenvolupar la xarxa de carril bici del
municipi, per falta d’espai; ni eixamplar les voreres per afavorir la bona circulació de les
persones amb problemes de mobilitat o famílies amb cotxets; ni crear espais d’aparcament,
amb els problemes que això genera en aquest tram.
D’altra banda, la variant prevista per solucionar les problemàtiques del pas de la C-66 per
Celrà i altres municipis ha quedat encallada després de la seva aprovació per l’elevat cost de
construcció.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següent
ACORD
Primer. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que reconegui la necessitat de desviar el
trànsit actual de la carretera C-66.
Segon. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que durant l’any 2017 elabori un projecte
executiu per transformar el carrer Ter en la C-66 al seu pas per Celrà, projecte que se
sotmetria a la consideració de l’Ajuntament, els veïns i veïnes i les empreses de Celrà.
Tercer. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que pressuposti per l’any 2017 o 2018
l’execució del projecte de transformar el carrer Ter a C-66 i que el porti a terme.
Quart. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que traspassi la titularitat de l’actual C-66 en
el tram des de la rotonda d’entrada al municipi venint de Girona fins a la rotonda de sortida
en direcció Bordils.
Cinquè. Comunicar aquests acords a tots els grups parlamentaris de la Generalitat de
Catalunya, als del Consell Comarcal del Gironès i als de la Diputació de Girona.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
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GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
16. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GM ICELRÀ-ERC SOBRE EL
SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES
DEL FRANQUISME.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC,
que, a tall de resum, indica que aquesta moció dóna suport a la proposició de Llei de
reparació jurídica de les víctimes del franquisme, en què “Es declaren nuls i sense cap efecte
jurídic tots els consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per
causes polítiques a Catalunya pel règim franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol de
1936.....”
Tot seguit, l’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
El proppassat 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del dictador Fran cisco Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 contra la
legalitat democràtica republicana i va instaurar per la força un règim dictatorial de caràcter
feixista i nacional-catòlic fins al 1978.
Durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota mena de crims contra les llibertats
personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional, duent a terme una persecució
sistemàtica contra particulars, institucions, associacions, sindicats i entitats culturals.
Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra sumaríssims que
es van realitzar sense cap legitimitat per motius polítics a Catalunya entre els anys 1938 i
1975. Aquests consells de guerra van comportar penes de presó, reclusions en camps de
concentració, camps de treball forçats, i fins i tot execucions.
L’Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos il·legals.
L’11 de maig de 2016 la Comissió de la Dignitat, amb el suport de les següents entitats me morialistes: Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, Associació de
Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona (AVRFT), Associació Catalana d’Ex-presos
polítics del Franquisme, Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, Associació
per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC), Associació d’Antics Guerrillers d’Espanya a França, Associació de Memòria de Terrassa, Associació Ateos y Republi canos, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de l'Exili Republicà (ARMHER),
Plataforma pel Dret a Decidir, i Associació del Banc de l’ADN de familiars desapareguts de la
Guerra Civil i Postguerra, van presentar a la consideració de tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya una proposició de llei per tal que el Parlament anul·li els consells de
guerra duts a terme per motius polítics a Catalunya pel franquisme des del 1938 al 1975.
Com a conseqüència d’aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la cambra catalana
van assumir aquesta Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
que actualment està en tràmit al Parlament de Catalunya (202-00029/11).
Aquesta proposició de llei estableix que: “Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic tots els
consells de guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret
de 31 d’agost de 1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març
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de 1943, la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret
Llei 10/75, de 26 d’agost.”
Així mateix, un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació de la
nul·litat del procediment i sentència corresponents.
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. Realitzar una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels crims
comesos per aquest règim.
Segon. Recolzar la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme,
que està en tràmit al Parlament de Catalunya.
Tercer. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del
Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu,
al Comitè de Drets Humans de l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
17. 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 de les parades dels trens de mitja distància.
L’alcalde comenta els pobles petits amb estacions on no paren una gran quantitat de trens
han treballat per presentar una moció que demostri públicament que estan junts i que
existeixen unes necessitats en relació amb aquest tema.
L’alcalde sotmet la urgència a votació, la qual és aprovada per unanimitat:
Vots a favor (11)
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GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
17.1 Parades tren mitja distància (MD)
La implantació, el 2014, del servei ferroviari de trens de rodalia a l’àrea de Girona ha
canviat la mobilitat als pobles on s’ha doblat el nombre de trens que s’hi aturen. Tot i que
no ha afectat de la mateixa manera cada municipi, el tren ha aconseguit en tots els casos
que molts automobilistes optin per deixar el cotxe a casa.
Malgrat això, passat un temps convé que ens preguntem si el servei de rodalia de Girona ha
aconseguit l’objectiu proposat, i la resposta és que no.
Les xifres que dóna la Generalitat –uns 2.000 usuaris al dia- s’han estancat o han retrocedit
lleugerament passat l’impuls inicial del servei.
Es parla molt de la falta de fiabilitat del sistema i de les mancances en les estacions, però
no tant dels horaris. La majoria dels nostres veïns ens diuen que el principal inconvenient
del servei és que no es paren prou trens a totes les estacions.
Això fa que molta gent encara aposti pel cotxe, tot i les dificultats d’aparcament gratuït que
hi ha a Girona. D’altres prefereixen anar a Flaçà, on paren trens amb molta més freqüència,
fet que genera un problema d’aparcament en una població que no en va sobrada,
precisament.
Ara mateix, a les estacions petites de la línia tenim aproximadament un tren cada hora,
però per aconseguir que l’aposta pel tren no sigui un acte de militància, s’hauria de poder
anar a qualsevol estació sense mirar l’horari i esperar, com a molt, mitja hora. I això només
s’aconseguirà fent que els mitja distància (MD) s’aturin a totes les estacions.
Està comprovat que entre Caldes i Figueres el trajecte d’un MD només és 10 minuts més
ràpid que el d’un rodalies i que aquest temps s’escurça fins als 6 minuts entre Girona i
Figueres. Tenint en compte que els trens no van quasi mai a l’hora i que el diferencial de
trajecte no és gaire important, què costaria aturar els MD a totes les estacions?
Creiem que el cost seria zero, o pràcticament inexistent. Pensem que obligaria a refer els
horaris –una qüestió de gestió- i poca cosa més.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Que el servei de rodalies de Girona ho sigui de veritat, amb un tren cada 30 minuts,
fent que els MD s’aturin a totes les estacions.
Segon. Que es consideri la necessitat de condicionar aparcaments en determinades
poblacions per afavorir que aquestes estacions es converteixin en nodes de zones
geogràfiques de més d’un poble.
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Tercer. Que es facin campanyes de foment del transport públic i es busqui la complicitat
dels municipis per fer-ne la màxima difusió.
Quart. Que es segueixi reclamant a l’Estat la inversió compromesa des de fa anys per
millorar la xarxa ferroviària, els trens i les nostres estacions, perquè estiguin condicionades
per a tot tipus de viatgers.
Cinquè. Comunicar aquest acord als municipis de la Llera del Ter, comarca del Gironès, i als
grups parlamentaris de la Generalitat de Catalunya.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC, que
indica que el seu grup recolza la moció però creu que falta incidir que es necessita un
autèntic rodalies de Girona perquè actualment transita un rodalies de Barcelona. I el
veritable problema és l’embús de Barcelona, origen dels endarreriments.
L’alcalde està totalment d’acord i assenyala que aquesta moció l’han fet en genèric els
regidors de Mobilitat dels ajuntaments afectats. Més que donar la solució els ajuntaments,
qui l’ha de proporcionar és qui realment gestiona el servei. Aquesta moció demana allò que
es necessita: estacions dignes, que cada mitja hora els ciutadans puguin viatjar amb
tranquil·litat i que hi hagi una inversió a la xarxa ferroviària de les comarques gironines. I
tot i que hi ha estacions molt diferents, les demandes són molt comunes.
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal i senyor Hector
Cabrera Valera
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

II
PART DE CONTROL

18. 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’ultima
sessió ordinària plenària, per tal que els regidors coneguin el desenvolupament de
l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern,
previstos en l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
L’alcalde dóna compte al Ple dels decrets d’Alcaldia, que es relacionen tot seguit:
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19. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, que pregunta
el següent:
1.

Quin cost que ha suposat per als comerciants de Celrà el fet d’haver
participat en la Fira de la Brasa? Sembla ser que en les negociacions prèvies amb
l’empresa organitzadora se’ls volia fer pagar una quantitat pel fet d’ocupar les
casetes on s’instal·laven.
El Sr. Bartis respon que el model de gestió de la Fira de la Brasa és únic, i diversifica
l’activitat. El seu funcionament és que les parades no suposen cap cost per a qui les
ocupa sinó que es bescanvien tiquets per valor d’1 € dels què, quan es lliuren a
l’empresa organitzadora, aquesta es queda un 30 % i els comerciants el 70 %
restant.
A Celrà els comerciants no paguen, a diferència de Girona on, per exemple, tenen un
cost pel fet de participar a Firatast.
I tot i que l’Ajuntament inverteix 5.000 €, és inviable pensar que amb aquests diners
es pot cobrir tot el que acaba sent la Fira: vigilància 24 hores, molta gent treballant,
etc.

2.

S’han estudiat diferents espais on ubicar la pista poliesportiva?
El Sr. Bartis respon que ja s’ha definit un espai però això no vol dir que sigui el
definitiu. Indica que fa temps que es va contractar una empresa que gestionava un
tema d’intervenció educativa en l’àmbit de la via pública i les places. La persona que
realitzava aquesta tasca va deixar-ho i va quedar tot parat, però ara una altra
entitat, Fundació Sergi, l’ha tornat a iniciar amb una persona que ja està fent
intervenció al municipi a través de programes de garantia juvenil i per evitar
l’abandonament escolar d’alumnes de l’Institut. I la idea és que aquesta persona vagi
a l’Aulet i parlar amb els nois que fan servir la pista perquè diguin la seva i trobin ells
també una ubicació. També cal analitzar amb els veïns de l’entorn del centre
d’atenció primària, que és on inicialment s’hi ubicaria, per si els sembla correcte.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC,
que pregunta a la Sra. Ferrer, regidora de Participació i Medi Ambient, el següent:
1. Com queda el 100 % de les dues aportacions de recollida selectiva del municipi?
La Sra. Ferrer respon que sobre el 75 % i indica que vol que es vegi que l’àrea
d’emergència carrega molt pel que fa a la recollida de resta.
1.1. Si les càmeres ja funcionen, no ha millorat una mica aquest problema?
El Sr. Bartis respon que un seguiment acurat i diari a través de les càmeres és evident
que és impossible fer-lo. Es fan seguiments molt puntuals per comprovar què passa i
no s’ha sancionat ningú a través de les càmeres, motivat en part perquè es tracta d’un
espai de canvi d’ús de l’àrea d’emergència que no serà d’accés lliure per a tothom sinó
tan sols per a aquelles persones que disposin de targeta magnètica. Fins i tot s’ha
demanat permís a la Generalitat de Catalunya per poder instal·lar càmeres a la via
pública pel carrer Pirineus i on hi haurà l’accés a l’àrea d’emergència.
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1.2. Per què no es planteja fer com a Vilablareix i no fer cap àrea d’emergència o tancarla? Perquè aquí el que es va fer malament va ser vendre l’àrea d’emergència com a
una vàlvula d’escapament per a la gent que no feia bé la recollida.
La Sra. Ferrer respon que la població de Vilablareix és d’una tipologia molt diferent a la
de Celrà i, comprovats la resta de pobles que fan el Porta a Porta, generalment tenen
una àrea d’emergència o dues.
Quan es pugui tancar l’àrea d’emergència i es disposi de les targetes magnètiques
(actualment falta que el Consell Comarcal del Gironès i l’empresa TNN les preparin)
tan sols podrà accedir-hi la gent del poble identificada amb la seva targeta. I, si a
sobre hi ha càmeres vigilant, s’intueix que la problemàtica pot minvar força.
L’alcalde afegeix que un control exhaustiu sobre les càmeres és impossible fer-lo, però
quan s’ha detectat alguna incidència s’han pres les matrícules dels vehicles i se’ls ha
trucat o enviat cartes advertint-los. I la sorpresa és que moltes vegades han estat
persones de fora del municipi.
1.3. Amb el sobrecost que suposa l’àrea d’emergència no seria millor parlant amb la gent
que gestiona la deixalleria i que fessin ells directament el servei?
La Sra. Ferrer respon que ja s’han mantingut converses al respecte.
I l’alcalde respon que ja es farà però quan el Consell Comarcal del Gironès la recuperi.
Actualment l’empresa que ho gestiona ha tingut molts conflictes laborals pels què ha
estat condemnada i aquest és un dels motius perquè ni l’Ajuntament ni el Consell
volen tenir cap tipus de tracte. Ja s’ha parlat amb els tècnics que quan aquesta
empresa finalitzi el seu contracte es licitarà un concurs conjunt que inclourà l’àrea
d’emergència en la nova gestió.
2. Com està la impugnació que va presentar una empresa en la licitació de la instal·lació
de LED al Polígon?
La secretària respon que es va desestimar el recurs de reposició interposat contra els
plecs aprovats i se li va notificar a l’empresa, però aquesta no ha tornat a fer res més.
3. Es pot saber el cost total de les despeses de la Fira de la Brasa? A banda dels 5.000 €
que ha aportat l’Ajuntament hi ha una infraestructura que afecta directament a la
corporació: electricitat, instal·lació de grava, hores personals treballadors, etc.
El Sr. Bartis respon que no es grava sinó sorra a la part del caliu, i tan sols són 5 m 2.
Es va llogar un generador que va costar 400 € per encendre l’energia elèctrica
necessària, les taules i cadires eren de l’Ajuntament i d’altres pobles que les van cedir
i no va caldre llogar-les i es van comprar 20 bales de palla. En tot cas es poden
quantificar les hores del personal de la brigada per anar a buscar i retornar a
Vilablareix, Bordils i Sant Julià de Ramis les taules i les cadires. I també estaven els
tècnics de Promoció Econòmica que, precisament, feien promoció de Celrà i, per tant,
la seva tasca.
Abans de donar per finalitzat el Ple, l’alcalde recorda que el dissabte 16 de juliol se
celebra la Festa Petita amb la passejada als sants, la cinquena sardinada popular, les
havaneres i el tren de la costa. Encara queden dos dijous del ressopó, el 22 de juliol amb
la Festa de la Torre Desvern i el 23 de juliol amb el mercat de criança. També es pot
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gaudir fins a finals de setembre d’una exposició de Joel Capella al Centre Cívic la Fàbrica
en homenatge a Francesc Ferrer Guàrdia.
I desitja a tots els celranencs i celranenques un bon estiu.
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.

DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de juliol de 2016
ha quedat en 25 folis que porten els números 105 a 129.
Celrà, 13 de juliol de 2016
L’alcalde
Vist i plau,

DANIEL CORNELLÀ DETRELL

La secretària

En dono fe
ROSA MARIA MELERO AGEA

