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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
  
Número: 8/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: 1a convocatòria 
Data: 13 de setembre de 2016 
Horari: de 20.30 hores a 22.00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
 
A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 13 de setembre de 2016, es reuneixen a la sala de 
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
establerts legalment, els membres que integren l’Ajuntament en Ple i que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència de l’alcalde i 
assistits per mi, la secretària. 
 
 
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. Jan Costa Rengel 
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 
Sra. Susana Pascual Pozo, que excusa la seva assistència. 
 
Secretària  
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
Interventor 
Sr. Ramon Boada Oliveras 
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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 12 DE JULIOL DE 
2016. 
 
D’acord amb l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’alcalde 
pregunta si algun membre de la corporació ha de formular alguna observació de l’acta que 
es va distribuir amb la convocatòria. 
 
No es formula cap observació, per la qual cosa l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de 
juliol 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 404/2016 de 18 de juliol 
 
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent a la Sra. M.S.P. com a educadora de 
les escoles bressol municipals, amb una jornada laboral de 15 hores setmanals, i amb 
efectes des del dia 19 de juliol de 2016. 
 
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de part de la jornada de treball de la Sra. 
S.P.Q., en situació de baixa per malaltia.    
 
Decret 419/2016 de 27  de juliol 
 
Es concedeix a la Sra. N.R.S., administrativa, la compactació del permís de lactància per 
atendre el seu fill amb efectes des del dia 1 d’agost fins al dia 22 d’agost de 2016. 
 
Decret 421/2016 de 27 de juliol 
 
Es concedeix a la Sra. E.E.P., educadora de les escoles bressol municipals, la reducció d’1/3 
de la jornada laboral fins al dia 31 d’agost de 2016 i la compactació del permís de lactància 
per atendre el seu fill des del dia 1 de setembre fins al dia 16 de setembre de 2016. 
Des del dia 1 d’agost fins al dia 31 d’agost la Sra. E. gaudirà de les vacances de l’any 2016.  
 
També se li concedeix la compactació del permís de reducció d’un terç de la jornada laboral 
per atendre el seu fill des del dia 19 de setembre fins al dia 24 de novembre de 2016. 
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Decret 425/2016 de 29 de juliol 
 
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent a la Sra. M.B.P. com a auxiliar 
administrativa, amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanal, i amb efectes des del 
dia 1 d’agost fins al dia 11 de setembre de 2016. 
 
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. N.R.S., en situació de permís de 
lactància i vacances. 
 
Decret 435/2016 de 2 d’agost 
 
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent a la Sra. L.F.S.M. com a tècnica 
auxiliar de cultura, amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanals i amb horari partit, i 
amb efectes des del dia 29 d’agost de 2016. 
 
Modalitat del contracte: interinitat fins que la plaça quedi coberta en propietat. La cobertura 
definitiva d’aquesta plaça s’ajustarà a les restriccions establertes en la Llei 48/2016, de 29 
d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 i en les futures lleis de 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Decret 439/2016 de 2 d’agost 
 
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent a la Sra. R.P.D. com a educadora de 
les escoles bressol municipals, amb una jornada de treball de 25 hores setmanals. 
 
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. E.E.P., en situació de permís 
compactat de lactància, reducció de jornada de treball i vacances. La Sra. P. prestarà els 
seus serveis des del dia 1 de setembre de 2016 fins a  la reincorporació de la Sra. E. 
 
Decret 446/2016 de 3 d’agost 
 
A sol·licitud de la interessada, es declara a la Sra. E.S.G., educadora de les escoles bressol 
municipals, en excedència voluntària a partir del dia 1 de setembre de 2016.  
 
Decret 447/2016 de 3 d’agost 
 
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent a la Sra. C.B.P. com a educadora de 
les escoles bressol municipals, amb una jornada laboral de 37,5 hores setmanals. 
 
Modalitat del contracte: interinitat, amb efectes des del dia 1 de setembre de 2016, i fins 
que la plaça quedi coberta en propietat. La cobertura definitiva d’aquesta plaça s’ajustarà a 
les restriccions establertes en la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2016 i en les futures lleis de pressupostos generals de l’Estat.  
 
Decret 455/2016 de 16 d’agost 
 
Es nomena a la Sra. Y.Z.M. com a directora de les escoles bressol municipals, amb efectes a 
partir del dia 1 de setembre de 2016 fins al dia 31 d’agost de 2017, i amb una jornada 
laboral de 37,5 hores setmanals. 
 
A partir del dia 1 de setembre de 2017 la Sra. Z. tornarà a prestar el seu servei com a 
educadora i no com a directora. 
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Decret 456/2016 de 16 d’agost 
 
Es nomena a la Sra. A.M.G. com a directora de les escoles bressol municipals, amb una 
jornada laboral de 37,5 hores setmanals i amb efectes des del dia 1 de setembre de 2016 
fins a la finalització dels permisos derivats de la maternitat de la Sra. Y.Z.M. 
 
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. Z., en situació de baixa per 
maternitat.  
 
Decret 457/2016 de 16 d’agost 
 
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent a la Sra. M.S.C. com a educadora de 
les escoles bressol municipals, amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanals. 
 
Modalitat del contracte: interinitat, per substitució de la Sra. A.M.G., que presta els seus 
serveis com a directora substituta. La Sra. S. prestarà els seus serveis des del dia 1 de 
setembre de 2016 fins a la reincorporació de la Sra. M. 
 
Decret 458/2016 de 16 d’agost 
 
Es concedeix a la Sra. E.F.Q. la reducció d’un terç de la jornada laboral per atendre la seva 
filla menor de 6 anys, amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2016 fins a la 
finalització del curs escolar 2016-2017 (31 d’agost de 2017) i amb una jornada de treball de 
25 hores setmanals. 
 
Decret 459/2016 de 16 d’agost 
 
Es concedeix a la Sra. G.D.D. la reducció d’un terç de la jornada laboral per atendre una 
familiar amb una disminució de és del 65 %, amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 
2016 i amb una jornada de treball de 25 hores setmanals. 
 
Decret 460/2016 de 16 d’agost 
 
Es concedeix a la Sra. E.E.P. la reducció d’un terç de la jornada laboral per atendre el seu fill 
menor de 6 anys, amb efectes a partir del dia 30 de novembre de 2016 i amb una jornada 
de treball de 25 hores setmanals.  
 
Decret 461/2016 de 16 d’agost 
 
1) Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent a la Sra. B.C.D. com a educadora 
de les escoles bressol municipals, amb una jornada de treball de 25,25 hores setmanals. 
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. M.V.T. i de la Sra. L.M.G., que 
es troben en situació de permís de reducció d’1/3 de la jornada de treball per tenir cura dels 
seus fills menors de 6 anys.  
 
La Sra. C. prestarà els seus serveis des del dia 1 de setembre de 2016 fins a la finalització 
del curs escolar 2016-2017 o fins a la reincorporació de les Sres. V. i M., si aquesta es 
produeix abans de la finalització del curs escolar 2016-2017.  
 
2) Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent a la Sra. M.S.P. com a educadora 
de les escoles bressol municipals, amb una jornada de treball de 19 hores setmanals. 
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. E.F.Q. i de la Sra. E.E.P., que es 
troben en situació de permís de reducció d’1/3 de la jornada de treball per tenir cura dels 
seus fills menors de 6 anys.  
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La Sra. S. prestarà els seus serveis des del dia 1 de setembre de 2016 fins a la finalització 
del curs escolar 2016-2017 o fins a la reincorporació de les Sres. F. i E., si aquesta es 
produeix abans de la finalització del curs escolar 2016-2017.  
 
3) Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent a la Sra. L.P.P. com a educadora 
de les escoles bressol municipals, amb una jornada de treball de 15,25 hores setmanals. 
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. G.D.D., que es troba en situació 
de permís de reducció d’1/3 de la jornada de treball per tenir cura d’una familiar amb 
discapacitat reconeguda de més del 65 %.  
 
La Sra. P. prestarà els seus serveis des del dia 1 de setembre de 2016 fins a la finalització 
del curs escolar 2016-2017 o fins a la reincorporació de la Sra. D., si aquesta es produeix 
abans de la finalització del curs escolar 2016-2017.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
3. INFORMACIONS 
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Hector Cabrera Valera, regidor de Joventut i Patrimoni, 
que informa del següent: 
 
El Sr. Cabrera informa que en el punt de l’ordre del dia “Altres assumptes de caràcter 
urgent” se sotmetrà a votació la seva renúncia a la condició de regidor de l’Ajuntament de 
Celrà. Informa del següent: 
 
JOVENTUT 
 

� Comença el curs escolar i, per tant, es reprendran novament les activitats al Local 
Jove.  

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

� A finals de setembre es convocaran les comissions que s’han celebrat de les dues 
àrees. 

 
� El dia 23 de setembre, a les 19.30 hores, Ràdio Celrà organitza al terrat del Centre 

Cívic La Fàbrica una obra de teatre.  
 
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i 
Habitatge, que informa del següent: 
 

� El dia 4 d’agost va reunir-se amb la tècnica d’Acció Social i amb la Secretaria 
d’Immigració per tractar temes relatius als col·lectius d’immigrants del municipi. Hi 
ha prevista una altra reunió per a finals de setembre o octubre. 

 
� Les dues educadores del Centre Obert han plegat i dimarts vinent hi ha 

prevista una reunió amb el Consorci de Benestar Social doncs està previst que sigui 
aquest qui el gestioni.  
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L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi 
Ambient, que informa del següent: 
 
MEDI AMBIENT 
 

� L’educador ambiental està de baixa per paternitat i durant aquest període l’horari 
d’obertura de l’oficina del Porta a Porta ha variat: dilluns obrirà de 16 a 19 hores.  

 
� Durant el mes de juliol s’ha combatut una plaga de pugó amb l’alliberament de 1.500 

marietes, i el resultat ha estat bo.  
 

� Recorda que a la pàgina web de l’Ajuntament hi ha penjada l’enquesta de valoració 
del Porta a Porta i indica la importància d’emplenar-la per tenir informació del 
sistema.  

 
� S’està treballant amb l’Institut per iniciar una campanya de reducció de residus 

produïts, a més de xerrades informatives adreçades als pares i als professors.  
 
PARTICIPACIÓ 
 

� L’aplicació havia d’estar quasi a punt però, per un problema de permisos, la 
seva presentació s’ha hagut de retardar uns quinze dies aproximadament.  

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

� Ahir a la tarda es van presentar les activitats i serveis del curs 2016-2017 que 
tracten de l’oferta de l’espai d’atenció psicològica, espai Respir i els tallers 
d’estimulació cognitiva, manteniment de la memòria, relació oral, etc. També es 
treballen les competències d’informàtica i noves tecnologies adreçades a la gent gran 
del poble i continuen els cursos que fa anys es duen a terme al casal de Can Ponac.    

 
� El dia 9 d’octubre se celebra l’Homenatge a la Vellesa i actualment s’està 

acabant de perfilar el programa per tal que la gent gran del municipi el tingui com 
més aviat millor al seu domicili.  

 
� A causa de l’elevada demanda del transport adaptat, l’espai Respir s’ofereix a 

prestar aquest servei amb una furgoneta adaptada (propietat municipal) per 
traslladar els usuaris a aquest servei concret. Hi ha hagut una modificació de la 
furgoneta perquè s’ha afegit un escaló per a persones amb mobilitat reduïda amb la 
finalitat de facilitar la feina de les cuidadores i que més persones puguin accedir-hi.   

 
IGUALTAT 
 

� Encara no ha arribat la resolució de la subvenció de l’Institut Català de les 
Dones i això vol dir que fins que la Generalitat no concedeixi la subvenció les grans 
actuacions d’aquesta àrea estan una mica en suspens. I en uns dies comença un 
taller amb el professorat de l’Institut.   
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L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut, 
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que informa del següent: 
 
EDUCACIÓ  
 

� Les activitats acadèmiques de les escoles Aulet i Falgueres i de les escoles 
bressol han començat amb normalitat. A l’Escola L’Aulet hi ha dos grups de P3 amb 
34 infants i a l’Escola Les Falgueres dos grups de P3 amb 42 infants, amb la qual 
cosa la ràtio és la correcta. 

 
� Aquesta setmana encara s’està treballant en l’obra de l’Escola L’Aulet, que 

finalitzarà amb una setmana d’endarreriment del previst tot i que cal recordar que 
diverses problemàtiques van ocasionar que les obres comencessin dos mesos més 
tard. Provisionalment s’ofereix un servei de càtering i així el servei queda cobert.    

 
� S’estan fent obres a l’Escola de Dansa arran de l’atorgament d’una subvenció 

de Dipsalut amb la finalitat de prevenir la legionel·losi.  
 
ESPORT 
 

� Pista de pàdel: la setmana que ve es fa ja la recepció definitiva i precisament 
avui passa per Ple la modificació pressupostària pel sistema de compra i pagament 
on line de reserva de pistes, que no estava previst en el pressupost inicial.  

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

� S’ha iniciat el període d’inscripció al Programa Conrea’t.  
 
 
L’alcalde informa del següent:  
   

� Ja ha sortit el programa de tardor del Teatre Ateneu i el dia 30 de setembre a 
les 20 hores s’inaugura la programació a Can Cors.  

 
� Ja han sortit els cursos i tallers de cultura i la setmana passada es van fer les 

inscripcions de les persones que formaven part anteriorment de l’Escola d’Art. 
Aquesta setmana es fan les inscripcions dels alumnes nous. El ritme d’inscripcions és 
bo i ja hi ha alguns grups tancats i això augura una bona xifra de persones que hi 
assisteixen. I també hi ha els cursos de l’Escola de Música del Gironès, de l’Escola 
Municipal de Dansa, cursos de català, etc. 

 
� Les àrees de cultura i promoció econòmica treballen conjuntament i una 

iniciativa ha estat els Tastets de Celrà, amb l’Associació de Comerciants de Celrà. 
També s’han organitzat tastets culturals on la gent prova productes que després pot 
comprar als comerços locals i/o als bars-restaurants locals. 

 També s’estan preparant altres iniciatives conjuntes de cara als mesos de 
 desembre-maig per promocionar els locals buits del municipi i als artistes plàstics 
 locals i de la zona per aconseguir donar vida a aquests espais tancats.  
 

� Les excavacions al Castell de Mabarrera estan a punt de començar i a la Torre 
Desvern ja s’acaben. Aquest any s’ha trobat una estructura de pedra sota la Torre de 
l’entrada posterior que demostra que prèviament a aquesta hi havia una construcció 
dels segles X-XI. El primer canvi de coberta s’ha de fer aviat, si pot ser abans del 
mes de desembre d’enguany.  
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� Ja s’ha adjudicat la tanca perimetral del pipi-can. 
 

� S’ha fet la substitució dels llums LED del Polígon Industrial i d’una part de la 
carretera de Juià. Quan s’acabin de substituir alguns que han sortit defectuosos es 
donarà per finalitzat el canvi de lluminària.   

 
� Ja hi ha hagut consultes amb els veïns respecte del projecte de la plaça dels 

Ametllers i també s’està treballant en la remodelació dels carrers Sant Feliu i 
Legazpi. Des de l’Àrea d’Urbanisme també s’està treballant en altres sectors claus 
per al desenvolupament del municipi.  

 
� Pròximament s’aprovaran les bases dels vigilants municipals, que formaran part de la 

plantilla de l’Ajuntament com a funcionaris. I a partir d’aquí es treballarà sobre 
l’Ordenança de circulació, la de convivència ciutadana i tot el que va vinculat a la 
vigilància ciutadana.   

 
� Es va fer la presentació del projecte del carril bici i de la Torre de Celrà, on van 

assistir unes cinquanta persones.  
 

� Aquest cap de setmana se celebren les Jornades de Patrimoni. Pel dissabte s’ha 
organitzat un trenet turístic a les 10 h , 12 h i 17 h i es realitzarà una visita a l’antic 
camp d’aviació i al refugi.  

 
� Demà es fa la presentació de l’àlbum de cromos de Celrà, que és de promoció del 

patrimoni del municipi. Va lligat també a les Jornades Europees de Patrimoni i a 
partir del 15 de setembre cada un dels 65 establiments del municipi repartirà dos 
cromos. La gent ha de fer una gimcana pel poble per poder finalitzar aquesta 
col·lecció. Això s’ha fet conjuntament amb l’Àrea de Cultura, Promoció Econòmica i 
Patrimoni, el Taller d’Història i l’Associació de Comerciants de Celrà.    

   
El Ple es dóna per assabentat.  
 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL 
 
 
4. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA 
A PORTA I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ PER A LA SUBSCRIPCIÓ D’UN ACORD MARC 
PER AL SUBMINISTRAMENT DE BOSSES I FUNDES COMPOSTABLES. 
 
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi 
Ambient, que explica que l’any 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar ser membre de 
l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta i el 2015 es va 
aprovar un conveni de col·laboració perquè aquesta Associació subministrés les bosses i les 
fundes compostable. I avui es proposa al Ple subscriure novament el conveni per al 
subministrament d’aquestes bosses i fundes. 
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC, 
que comenta si algun comerç del poble podria repartir aquestes bosses, cobrant-les a preu 
de cost. D’aquesta manera s’evita que els treballadors de l’Ajuntament reparteixin bosses 
constantment alhora que moltes vegades a la gent li resulta dificultós desplaçar-se a 
l’Ajuntament o a Promoció Econòmica a buscar-les.  
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La Sra. Ferrer respon que es tindrà en compte però si es fa el conveni amb aquesta 
Associació és perquè surt a compte tot i que s’està valorant, per a més endavant, què s’ha 
de fer amb les bosses.   
 
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: 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En sessió plenària ordinària, de data 9 de juliol de 2013, l’Ajuntament de Celrà va 
manifestar la seva voluntat per ser membre de l’Associació de Municipis Catalans per a la 
Recollida Selectiva Porta a Porta, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2014, acceptant 
les condicions, compromisos i obligacions que s'estableixen en els seus estatuts. 

L'article 2 dels estatuts de l'Associació estableix els seus fins, entre els quals hi ha el 
d'efectuar compres conjuntes de tot tipus de material (bosses compostables, cubells, etc) 
de manera que comporti un estalvi econòmic per als membres de dret associats, tenint en 
compte la legislació actual sobre contractes. 

Amb aquesta finalitat, l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a 
Porta s’ha constituït com a entitat contractant d’un acord marc per al subministrament de 
bosses i fundes compostables a les entitats locals que en formen part, com és el cas de 
Celrà. 

En aquest sentit, l’Associació PaP impulsa i tramita el procediment de contractació pública 
de l’acord marc però són les entitats locals les que adjudicaran i formalitzaran el contracte 
derivat amb l’adjudicatari de l’acord marc, i també abonaran el preu del contracte. 

Per dur a terme aquesta gestió cal subscriure un acord marc amb l’Associació PaP per al 
subministrament de les bosses i fundes compostables. 

2. En sessió plenària ordinària, de data 8 de setembre de 2015, es va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a 
Porta i l'Ajuntament de Celrà per subscriure un acord marc per al subministrament de 
bosses i fundes compostables, finalitzant la vigència d’aquest conveni el dia 31 de desembre 
de 2016. 

FONAMENTS DE DRET 

L'article 196 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) disposa que els òrgans de 
contractació del sector públic poden concloure acords marc amb un o diversos empresaris 
amb la finalitat de fixar les condicions a les quals s'han d'ajustar els contractes que 
pretenguin adjudicar durant un període determinat, sempre que el recurs a aquests 
instruments no s'efectuï de forma abusiva o de manera que la competència es vegi 
obstaculitzada, restringida o falsejada. 

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

 

ACORD 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Associació de Municipis Catalans per a la 
Recollida Selectiva Porta a Porta i l'Ajuntament de Celrà per subscriure un acord marc per al 
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subministrament de bosses i fundes compostables, que s'adjunta com a annex a aquest 
acord. 

Segon. Aprovar la despesa corresponent al subministrament de bosses i fundes 
compostables per l’any 2017 per import de 21.000 euros, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 23 1621 22199 “Material recollida selectiva” del pressupost del 2017. 

Tercer. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest 
acord. 

Quart. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida 
Selectiva Porta a Porta i a Tresoreria i Comptabilitat de la corporació. 
 
ANNEX 

 
REUNITS 

 

El senyor Xavier Doñate Rodrigo, en la seva qualitat de President de l’Associació de 
Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta (en endavant Associació PaP), 
amb domicili a la plaça de la Vila, 1 de Tiana, i amb número de NIF G63386973. 
 
I de l’altra el senyor Daniel Cornellà Detrell en la seva qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de 
Celrà, amb domicili a la Ctra. de Juià núm. 48, i amb número de NIF P1705400H. 
 

EXPOSEN 
 
PRIMER. Que l’Associació PaP és una entitat sense ànim de lucre constituïda a l’empara de 
la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions (actualment derogada per la Llei 4/2008, de 24 
d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques). 
 
SEGON. Que entre els objectius de l’Associació PaP, de conformitat amb els seus Estatuts, 
està el d’efectuar compres de tot tipus de material que estigui vinculat amb la recollida 
selectiva porta a porta (bosses compostables, cubells, etc.) de manera que comporti un 
estalvi econòmic i procedimental per als seus membres. 
 
TERCER. Que un dels materials vinculats amb la recollida selectiva porta a porta de comú 
utilització entre els associats són les bosses compostables per a la recollida selectiva de la 
FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals).  
 
QUART. Que l'article 196 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) disposa que els 
òrgans de contractació del sector públic poden concloure acords marc amb un o diversos 
empresaris amb la finalitat de fixar les condicions a les quals s'han d'ajustar els contractes 
que pretenguin adjudicar durant un període determinat, sempre que el recurs a aquests 
instruments no s'efectuï de forma abusiva o de manera que la competència es vegi 
obstaculitzada, restringida o falsejada. 
 
CINQUÈ. Que l’Associació PaP té interès a adjudicar un acord marc per al subministrament 
(adquisició i distribució) de bosses i fundes compostables en interès dels seus membres i 
l’Ajuntament de Celrà té interès en formar part de l’acord marc amb l’objecte d’adjudicar i 
formalitzar contractes derivats.  
 
SISÈ. Que en atenció a l’anterior les parts convenen les condicions en què s’efectuarà la 
licitació d'un acord marc per al subministrament de bosses i fundes compostables. 
 
SÈTÈ. Que l’Ajuntament de Celrà ha seguit la tramitació corresponent per signar aquest 
conveni, que es regirà pels següents: 
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PACTES 
 
PRIMER. OBJECTE 
 
L'objecte del present conveni és l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà a l’Acord Marc, 
l'establiment de les bases i condicions per a la licitació de l’Acord Marc per a la compra 
conjunta de bosses i fundes compostables i l’adjudicació de contractes derivats per part de 
l’Ajuntament de Celrà. 
 
SEGON. CONSENTIMENT 
 
L’Ajuntament de Celrà autoritza a l’Associació PaP que procedeixi a la licitació i posterior 
formalització d’un acord marc amb l’empresa adjudicatària, en els termes establerts a 
l’article 196 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i de 
conformitat amb el Plec de Condicions i el Plec de Prescripcions Tècniques que s’adjunten al 
present document, redactats a instància de l’Associació PaP. 
 
TERCER. DRETS I OBLIGACIONS 
 
a) Per l'Associació PaP 
 

� Licitar, adjudicar i celebrar  l'Acord Marc. L’Associació PaP impulsarà i tramitarà 
el procediment de contractació pública i en controlarà la seva execució. 

� Modificar l’acord marc en cas que es donin les circumstàncies previstes a 
l’article 107 del TRLCSP. 

 
b) Per l’Ajuntament de Celrà: 
 

� Adjudicar i formalitzar els contractes derivats de conformitat amb l’Acord Marc 
sense necessitat de convocar una nova licitació. 

� Respectar i complir el Plec de Condicions i el Plec de Prescripcions Tècniques. 
� No mantenir vigent cap acord ni contracte amb un adjudicatari diferent que 

tingui el mateix objecte que el present acord marc mentre aquest es mantingui 
vigent.  

� Facilitar a l’Associació la quantitat i tipus de bosses i fundes compostables que 
volen adquirir i vetllar perquè hi hagi correspondència entre aquesta  i la 
contractació a realitzar. 

� Aprovar la despesa pública que comportarà el contracte derivat amb caràcter 
previ a l’adjudicació i subscripció del contracte derivat. 

� Adjuntar junt amb el conveni el certificat d’aprovació d’aquesta despesa. 
 
QUART. ENTRADA EN VIGOR I DURADA 
 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i finalitzarà a data 31 de 
desembre de 2017. 
 
CINQUÈ. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE L’EMPRESA 
 
L’Associació PaP elaborarà l’expedient de contractació del subministrament de bosses i 
fundes compostables, des de l’elaboració dels Plecs fins a la signatura de l’Acord Marc, amb 
l’excepció de l’aprovació o disposició de la despesa. 
 
L’Ajuntament designarà una persona responsable per tal que exerceixi les tasques 
d’interlocutor amb l’Associació PaP pel seguiment del contracte de subministrament de 
bosses i fundes compostables. 
 
SISÈ.  APROVACIÓ DE LA DESPESA 
 
D'acord amb aquest conveni l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament aprovarà la despesa màxima de 21.000 € prevista per l’execució del contracte 
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durant el període de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017 i remetrà junt 
amb el conveni el certificat d’aprovació de la despesa. 
 
SETÈ. RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
 
A partir de la signatura de l’acord marc les relacions s’establiran entre l’Ajuntament i 
l’adjudicatari mitjançant el contracte derivat. 
 
El termini d’execució dels contractes derivats no podrà superar el període de vigència del 
mateix Acord marc i l’Ajuntament de Celrà no podrà introduir cap modificació a l’acord marc 
ni a l’oferta del contractista.  
 
L’Ajuntament pagarà en el termini màxim de 30 dies des de la data de presentació de la 
factura al registre de l’entitat local.  
 
VUITÈ. SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
 
L’Ajuntament comunicarà a l’Associació PaP les incidències que es derivin del 
desenvolupament de l’execució del contracte pel seu coneixement i als efectes de 
constància administrativa per una possible resolució. 
 
NOVÈ. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es resoldrà:  
 

o Per mutu acord de les parts 
o Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevulla 

de les parts 
o Per impossibilitat d'aconseguir el seu objecte o la finalitat prevista en aquest 

conveni 
o Per qualsevulla de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent 

 
 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
Vots a favor (12) 
 
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer 
Benito, senyor Jan Costa Rengel, 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 L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT 
PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA SAU.  
 
L’alcalde explica que la decisió d’adherir-se a l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica ha estat per obtenir millors condicions i més avantatjoses econòmicament per a 
l’Ajuntament. I també serveix per regular des del punt de vista contractual el 
subministrament d’energia de tots els espais municipals.  
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L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC, 
que vota a favor perquè considera que s’ha de complir amb la llei, però li sap molt greu que 
es deixin de banda petites empreses locals, com Electricitat L’Aurora, per anar a Endesa. I 
creu que l’estalvi econòmic no destacarà i fins i tot pot ser nul perquè el tècnic que 
controlava fins ara el subministrament elèctric ja tenia molt ajustats els preus. 
 
L’alcalde respon que a ell també li agradaria treballar amb Som Energia i altres empreses 
molt més sostenibles però aquesta és una realitat molt complicada jurídicament. És cert que 
Celrà té uns preus bons i amb el canvi potser encara es guanya una mica més, però el que 
s’ha buscat també és la regularització contractual i que totes les dependències municipals 
depenguin del mateix subministrador. I pot passar que en un nou concurs l’empresa 
adjudicada no sigui Endesa Energia. 
 
El Sr. Fernàndez indica que fa anys ja es va preguntar a administració supramunicipal, que 
feia un procediment de contractació similar, com s’establien els preus. I van respondre que 
es feia la mitjana entre l’Ajuntament que pagava més i el que pagava menys, i que el que 
pagava menys era Celrà. Per tant, la mitjana mai podia sortir millor que el que s’estava 
pagant aleshores.  
 
L’alcalde respon que cal tenir en compte després la rebaixa que ofereixen les empreses i per 
això pot haver un preu molt semblant al d’ara o que si hi ha molts municipis adherits el preu 
sigui també molt baix.      
 
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 

 
1. En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (expedient 2012/01), a l’empresa Endesa 
Energia SAU, havent-se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de 
març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins al 31 de març de 
2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 

 
Terme d’energia    Terme de potència   
       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   
P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 
  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     
  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     
 

2. En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el 
Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del 
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja 
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 
  

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
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(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any)   
 

Preus terme d’energia ( sense impost electricitat i sense  IVA) 
  
  PREUS ENERGIA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
3. En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord relativa a 
la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 
31 de març de 2015, es notifica prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
 
4. En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord 
relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 
de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la 
cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva conformitat dins el període 
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
5. En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la tercera 
pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 
de desembre de 2016, es notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual 
va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del 
PCAP.  
 
6. En data 1 de setembre de 2016 ha emès informe el cap de serveis municipals en què es 
posa de manifest que hi ha una reducció del cost del subministrament d’energia elèctrica 
amb l’adhesió a aquest acord marc, i es detalla cadascun dels subministraments especificant 
el CUPS, la potència contractada i la tarifa. 

 
 FONAMENTS DE DRET 
 
1. Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que 
regula l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació als ens locals de 
Catalunya. 
 
2. Article 205.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP), el qual   disposa que 
mitjançant els corresponents acords, les entitats locals podran adherir-se a sistemes 
d’adquisició centralitzada d’altres entitats locals. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 

 
ACORD 

 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Celrà s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del 
Consorci (expedient 2012/01), a partir del dia 1 d’octubre de 2016, i per als 
subministraments que s’indiquen a l’annex d’aquest acord, i amb les condicions 
econòmiques següents: 
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Terme d’energia  Terme de potència 

       Preus (€/MWh)  Preus (€/kW i any) 
P1 P2 P3  P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

 141,560  Sublot 2 (2.1A) 44,444710   

163,494  85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710   

 125,265  Sublot 4 (2.0 A) 42,043426   

144,809  65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426   

 
Tal com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les 
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin 
directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 

 
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709 - - - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
 

Segon. Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens local 
a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
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ANNEX 
 

CEIP l'Aulet
Torre Desvern
Escola Bressol Trapelles
Estació ADIF i magatzem 
Là fàbrica, CC. i Ajuntament
Casa Hiniasa
Aula Estació (Moll de Renfe)
CEIP "Les Falgueres"
Camp futbol/pavelló (Pat.Mun.Esp)
Magatzem carrer Areny
Baixos c. Bóbiles, 9 (24 kw)
E.B.Ginjols c.Canigó, 5
c. Gemans Sabat 3R
c. De l'Areny 3N
c. Aumet 3M
c. Girones 5 (Palahines) 3L
c. Pirineus, ET-8211 3K
c. Just Puig, sector residencial 3J
c.Fàbrica, costat CT  3C
c. Paisos Catalans EMD
Edifici Can Ponac (c.Fàbrica 31)
Plaça Esglesia (Caliu del Sol)
Sector Ctra. Palamós 3D
Sect.Ctra. de Juià (P.mercat) 3B
C. Muralla (Edifici Les Monges)
Antic Ajuntament c. Rda. De Baix
c. Major (Casa Feliu prov. Obres)
Ornamental Plaça Esglesia 3F
La Fàbrica (pavello-piscines)
Ctra. de Juià (Cementiri)
Rda. De Baix (Casc Antic) 3G
Mas Prat de la Vila 3H
C. Cabanya 3A
sect.c.La Fàbrica (Can Ponac) 3I
Ctra. Palamos Est (G.Sabat) 3E
C. Orriols (Pilones)
Plaça Esglesia (Esglesia parroquial)
C. Muralla 3O
Ctra. de Juià Est (S. Cementiri) 3Q
C. Pirineus (Joan Alsina) 3P
Rambla Josep Plà 3T
Ctra. Juia, 35 (Magat. Cultura)
Ctra. Juià, 88 (Escoles Velles)
Teatre ATENEU 
Edifici c.Sant Feliu , 4 bx.
C. Major, 26 (Can Cors)  9,95 KW
DEPURADORA AIGÜES RESID.
PLANTA DE BOMBAMENT (EDAR)  

 
 
 
 



                                    Acta 8/2016 
13 de setembre de 2016 

  

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
Vots a favor (12) 
 
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer 
Benito, senyor Jan Costa Rengel, 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 L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚMERO 15 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DEL MUNICIPI DE CELRÀ, 
RELATIVA A LA REGULACIÓ DE LES CONSTRUCCIONS FORESTALS.  
 
L’alcalde explica, a mode de resum, en què consisteix la modificació puntual número 15 del 
PGOU  de 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: 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà fou aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’urbanisme de Girona en sessió de data 25 de novembre de 1998, condicionant 
la seva publicació a la presentació d’un text refós que s’havia de sotmetre a l’aprovació del 
Ple municipal. 
 
El text refós del PGOU fou aprovat pel Ple municipal en sessió de data 2 de febrer de 1999. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 10 de febrer de 1999, va 
donar la seva conformitat al text refós esmentat i va ordenar la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 8 de juny de 1999 es va publicar l’acord d’aprovació definitiva del PGOU del 
Municipi de Celrà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2905. I el dia 22 
d’agost de 2006 es van publicar les normes urbanístiques al DOGC número 4702. 
 
2. Amb aquesta modificació es pretén regular de manera inequívoca i específica l’ús forestal 
en el sòl no urbanitzable. 
Les normes urbanístiques del PGO regulen les “Construccions en sòl no urbanitzable” en la 
secció 2 del Capítol V “Regulació del sòl no urbanitzable”. Aquesta secció desenvolupada en 
7 articles disposa condicions pels usos següents: habitatges (article 133), construccions 
ramaderes (article 134), magatzems (article 135), construccions d’utilitat pública i d’interès 
social (article 136) i construccions i instal·lacions d’obres públiques (article 137). 
 
El Capítol VI “Zonificació en sòl no urbanitzable” estableix les diferents zones del sòl no 
urbanitzable. L’ús forestal és un ús admès en les zones següents: la Zona rural protegida 
(clau RP), la Zona forestal protegida (clau FP), la zona de protecció natural i paisatgística. 
Parc Natural (clau PN) i en la zona hidrogràfica protegida (clau HP). 
 
Aquesta modificació afecta només al redactat de l’article 135 “Magatzems” de les normes 
urbanístiques del PGOU-99. 
 
L’objectiu d’aquesta modificació és la d’establir una normativa específica per a les 
instal·lacions forestals. Distingir les construccions agrícoles de les construccions forestals i 
determinar, per a cadascuna d’elles, les condicions d’edificació. 
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En concret la modificació clarifica que la regulació vigent, relativa a condicions d’edificació, 
és d’aplicació a les construccions agrícoles i fixa per a les instal·lacions forestals uns 
paràmetres específics. 
 
3. Ha emès informe l'arquitecta i la secretària de la corporació, en data 31 d’agost de 2016. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Respecte a la tramitació de l’expedient  de modificació de planejament general, l’article 96.1 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic  se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
 
És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  el que regula la tramitació dels 
plans d’ordenació urbanística municipal. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, sobre la modificació del planejament 
urbà i la seva tramitació, l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i l’article 23 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
I vista la competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la 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 de la corporació l'adopció del següent  

 
ACORD 

 
Primer. APROVAR INICIALMENT els documents que integren la modificació puntual 
número 15 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà, redactada per Marine-
Pascual arquitectes, en els termes que s’assenyala en la memòria adjunta a aquest acord. 
 
Segon. SOTMETRE aquest acord, juntament amb la documentació que integra la 
modificació, a exposició pública durant un mes mitjançant anuncis que es publicaran al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un dels diaris de major circulació de la 
província, en el tauler d’edictes i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació. Dins el 
termini d’exposició pública els interessats poden examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que creguin oportunes. 
  
Tercer. SOL·LICITAR informes als organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials, i que són el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’aviació civil -Ministeri de 
Foment- i a l’òrgan ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
Vots a favor (12) 
 
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer 
Benito, senyor Jan Costa Rengel, 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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7. DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 8/2016, 
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT. 
 
L’alcalde explica, a mode de resum, les aplicacions pressupostàries que es modifiquen i que 
són les següents: rehabilitació del vessant nord de la coberta de la Torre Desvern de Celrà, 
control d’accessos a la pista de pàdel i la instal·lació del tendal al porxo de les piscines, 
entre altres.  
 
Sobre aquesta última actuació l’alcalde cedeix la paraula al Sr. Bartis, que indica que amb el 
tendal al porxo de les piscines se soluciona la manca d’espais de l’escola esportiva per als 
entrenaments. 
 
Tot seguit, cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC, 
que comenta que vota a favor tot i que quan es va iniciar el projecte arqueològic de la Torre 
Desvern del Sr. R.R. era per comprovar si les troballes podien alterar-lo. Fa una estona 
l’alcalde ha comentat que s’han trobat restes dels segles X-XI i pregunta si aquest fet pot 
afectar al projecte original del Sr. Ripoll.  
 
El Sr. Fernàndez comenta que si es posen els tendals al pavelló de les piscines creu que 
també s’hauria d’incrementar la il·luminació perquè potser la que hi ha ara és insuficient.  
 
Pel que fa a la Torre Desvern, l’alcalde respon que les troballes no modifiquen res perquè 
estan sota la Torre i poca cosa es pot fer, excepte dissenyar una mica com era la zona. I res 
afecta la coberta que es vol modificar. Ja ha consultat als arqueòlegs i han comentat que si 
la troballa estigués en un descampat seria diferent però, en trobar-se sota la mateixa Torre, 
poca cosa es pot fer. Podria ser que aquestes restes fossin dels segles VIII o IX i potser sí 
que a l’hora de fer modificacions del projecte es podria aconseguir que aquesta troballa fos 
visitable per la ciutadania. 
 
El Sr. Bartis comenta que també s’ha d’adequar l’espai de terra a la part interior del pavelló 
per quan l’utilitzi el club de patinatge. 
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Enric Cabarrocas Illa, portaveu del GM ICelrà-ERC, que 
pregunta si la pista de pàdel ja està acabada, a la qual cosa el Sr. Bartis respon que falta 
recepcionar-la. 
 
El Sr. Cabarrocas demana aleshores si es poden fer portes obertes fins al sistema de 
pagament amb un control des de consergeria del pavelló per tal que la gent pugui anar a 
jugar encara que no es pagui cap import.       
 
El Sr. Bartis demana traslladar aquesta resposta a precs i preguntes doncs ara el tema que 
s’està plantejant és de la modificació pressupostària.  
 
 
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. 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. 
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2. La regidoria de Serveis Econòmics ha emès una memòria per la qual sol·licita la incoació 
d’un expedient de modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit. 
 
3. En data 31 d’agost 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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 8/2016, 
mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, que es finança amb 
romanent líquid de tresoreria, d’acord amb el detall següent: 

 

 Aplicació 
pressupostària Descripció Crèdits inicials Modificació Crèdits definitius
10 9200 46300 Junta Central d'Usuaris d'Aigües Baix Ter -                   4.284,00     4.284,00                 
23 1700 48901 Associació de Propietaris de boscos de Celra -                   4.400,60     4.400,60                 
23 1700 83000 Préstec ADF Sant Martí Vell, Juià i Celrà -                   24.500,65   24.500,65               
23 1700 83001 Préstec Associació Propietaris de Boscos de Celrà -                   19.109,43   19.109,43               

Total crèdit extraord inari -                   52.294,68   52.294,68               

Aplicació 
pressupostària Descripció Projecte Crèdits inicials Modificació Crèdits definiti us
30 3360 68200 Rehabilitació patr imoni cultural 2016/2/DESVE 63.570,84        22.746,69   86.317,53               
40 9331 62200 Millores instal·lacions esportives 127.200,00      8.200,00     135.400,00             

Total suplement  de crèdit 190.770,84      30.946,69   221.717,53              

 

 Subconcepte Denominació Previsió inicial Modificació Previsió definitiva
12 87000 RLT per a despeses generals 752.478,07      83.241,37   835.719,44             

Total ingressos 752.478,07      83.241,37   835.719,44              
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Segon.  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant un  edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Tercer. En cas de no presentar-se reclamacions, l’expedient de modificació pressupostària 
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 al Butlletí Oficial de la 
Província, resumida en capítols. 

 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
Vots a favor (12) 
 
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer 
Benito, senyor Jan Costa Rengel, 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 DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DELS 
ÀLBUMS DE CROMOS D’ELEMENTS PATRIMONIALS DE CELRÀ. 
 
L’alcalde explica que es tracta d’aprovar el preu públic per a la venda dels àlbums de cromos 
d’elements patrimonials, que té un cost de 3 €, i que tothom pot comprar-lo a l’Ajuntament. 
Els cromos es poden recollir gratuïtament per tots els comerços del municipi. 
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC, 
que pregunta si és necessari que el preu públic d’un àlbum de cromos passi pel Ple. 
 
La secretària respon que en tractar-se d’un ingrés de dret públic el preu s’ha d’acordar, i 
l’òrgan competent per aprovar els preus públics és el Ple, ja que aquest supòsit concret de 
preu públic no ha estat delegat a la Junta de Govern Local.   
 
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una 
lectura de la proposta que se sotmet a Ple:  
 

Supòsits de fet  
 

L’ Ajuntament de Celrà vol posar a la venda l’àlbum de cromos d’elements patrimonials de 
Celrà. La finalitat d’ aquest àlbum de cromos és ser una eina lúdica al servei de la població, 
amb la finalitat de difondre els principals elements del nostre patrimoni: l'Ateneu, la Fàbrica, 
les Mines, les Fonts, els Arbres, els Castells, la Séquia Vinyals, el Ter i l'Illa de Salzes... I en 
el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2016 (divendres 16 i dissabte 17 de 
setembre), l'Ajuntament de Celrà el presentarà.  

 
L’ elaboració d’ aquest àlbum de cromos ha suposat per l’ Ajuntament de Celrà un cost 
addicional i és per la qual cosa que cal implantar un preu públic per a la seva venda. 
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Legislació aplicable  
 
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals 
poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de 
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la 
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei. 
  
2. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics 
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de 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. Aprovar el preu públic per a la venda dels àlbums de cromos d’elements 
patrimonials de Celrà. 
 
Preu venda: 3,00 €  
  
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
Vots a favor (12) 
 
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer 
Benito, senyor Jan Costa Rengel, 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 LA MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016. 
 
L’alcalde explica que el Correllengua és una iniciativa cívica que fa 20 anys que recorre 
ajuntaments, consells comarcals i societat civil en general i que organitza aquest 
esdeveniment que mou centenars de milers de persones arreu dels Països Catalans. I el que 
avui es porta al Ple per a la seva aprovació és el suport al Correllengua d’enguany.  
 
Tot seguit, fa la següent proposta al Ple: 
 

Donada la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del 
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes. 
 
Per la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores, des de la sentència del Tribunal Constitucional del 2010, que menysprea 
la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre 
sistema educatiu.  
 
Donat el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un 
futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.  
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Donada la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat 
civil en general.  
 
Donada la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana.  
 
Donat el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi.  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa Directorial, el Ple de l’Ajuntament proposa l’adopció del següent 
  

ACORD 
 
Primer. Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 
catalana i a favor de la seva unitat.  
 
Segon. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de 
les activitats programades.  
 
Tercer. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació.  
 
Quart. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la 
població nouvinguda.  

Cinquè. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través 
del correu electrònic cal@cal.cat.  

 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
Vots a favor (12) 
 
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer 
Benito, senyor Jan Costa Rengel, 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 DE LA MOCIÓ SOBRE LA POBRESA ENERGÈTICA. 
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i 
Habitatge, que explica que aquesta moció s’origina al Consell Comarcal del Gironès arran de 
l’última taula comarcal per a la prevenció i pal·liació de la pobresa energètica, que es va 
celebrar el dia 8 de juny d’enguany, i on es fan constar els problemes que es van tractar 
entre els regidors de serveis socials de la comarca.  
 
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: 
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D’acord amb el que disposa el preàmbul de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica: 
 

1. Resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica, entesa com la dificultat per a 
afrontar les factures dels subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. Els preus 
d’accés a aquests subministraments han esdevingut inassequibles per a la població. Des del 
2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua una mitjana del 66%. El Síndic de Greuges, a 
l’Informe sobre la pobresa energètica a Catalunya, de l’octubre de 2013, documenta els 
impactes socials, sanitaris i mediambientals de la pobresa energètica, i denuncia el sobre 
esforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al pagament de factures de la llar. El 
mateix informe recorda que, segons l’Enquesta de condicions de vida corresponent al 2011, 
a Catalunya hi ha 193.000 llars –un 6,9% del total– que no poden assumir la despesa de 
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada. 
 
2. Les dificultats per a afrontar el pagament de l’habitatge i la pobresa energètica 
comporten, fins i tot, la pèrdua de vides humanes. A més, l'informe «Emergència 
habitacional a Catalunya. Impacte de la crisi hipotecària en el dret a la salut i els drets dels 
infants» posava en evidència les conseqüències en la salut i en la infància. 

 
La mateixa Llei 24/2015, de 29 de juliol, a l’article 6 inclou les mesures de pal·liació de la 
pobresa energètica, de les que destaquem les següents: 
 

1. Les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les 
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que 
concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums 
mínims. 
 
2. Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per l'apartat 2, quan l’empresa 
subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un 
informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es 
troba en una de les situacions de risc d'exclusió residencial determinades per l'article 5.10. 
En cas que es compleixin aquests requisits s'han de garantir els subministraments bàsics 
d'acord amb el que estableix l'apartat 1 i s'han d'aplicar els ajuts necessaris establerts per 
l'apartat 3 per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar.  
 
3. L’empresa subministradora ha d’informar, en qualsevol avís o comunicació que faci 
referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa energètica 
establerts per aquesta llei, d'acord amb el que estableix l'article 17.6 de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 
 

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. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el text de la Llei 24/2015, 
a: 
 

1. Signar els convenis amb les companyies subministradores d’aigua potable, gas i 
electricitat per tal que facin les aportacions a fons perdut a les persones en risc d’exclusió 
residencial. 
 
2. Establir un mecanisme per a la condonació del deute de les llars en situació de risc 
d’exclusió residencial, per part de les empreses subministradores. 
 
3. Elaborar un reglament que estableixi què ha d’incloure l’acord o conveni que 
l’administració ha de fer amb les empreses subministradores, d’acord amb l’apartat 3 de 
l’article 6 de la Llei 24/2015. El reglament hauria de definir almenys quins són els consums 
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mínims, quina ha de ser l’aportació de cadascuna de les parts al fons perdut i quins són els 
descomptes aplicables. 

 
Segon. Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que prioritzi els ajuts per rehabilitació dels 
habitatges en situació de pobresa energètica en les convocatòries de subvenció en l’àmbit de 
l’habitatge. 
 
Tercer. Reclamar a l’Estat espanyol l’establiment d’una nova definició del bo social que tingui en 
compte el nivell d’ingressos familiars, així com la posada en marxa d’un bo social pel gas natural, 
el gas butà i l’aigua. 
 
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol una auditoria energètica independent del sistema elèctric i 
energètic actual per tal d’esbrinar el seu cost real i exigir total transparència i coherència en les 
decisions regulatòries en matèria d’energia. 
 
Cinquè. Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra 
normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació 
d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica: el DL 6/2013 que garantia la no interrupció 
del subministrament energètic per als més vulnerables a l’hivern o la Llei 4/2016 per fer front a 
l’emergència habitacional i contra la pobresa energètica. 
 
Sisè. Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya per a la 
redacció d’una nova Llei d’emergència social que reculli tot allò que suspèn pel Govern espanyol. 
 
Setè. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, ACM, FMC, 
Síndic de Greuges, al Govern espanyol, a l’Aliança contra la Pobresa Energètica i a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca del Gironès i al Consell Comarcal del Gironès. 

 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
Vots a favor (12) 
 
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer 
Benito, senyor Jan Costa Rengel, 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 
 
 
11. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU AL 
COMPLIMENT DELS TERMINIS QUE PREVEU LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 
2016. 
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Ramon Boada Oliveras, interventor, que explica que  
s’han realitzat 824 pagaments dels quals el 100 % s’han pagat dins el termini previst, el que 
dóna una mitjana de 8,36 dies. Les factures pendents de pagament a finals del trimestre 
són 57 amb un import total de 23.180 € i amb un període mitjà de pagament de 5,47 dies.   

 
El Ple es dóna per assabentat.  
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
 
12. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015. 
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Ramon Boada Oliveras, interventor, que explica que 
s’ha proporcionat a tots els regidors la documentació del Compte General que indica la 
instrucció de Comptabilitat. El compte ha estat sotmès a exposició pública durant 15 dies i 8 
més. S’han celebrat dues comissions especials de comptes amb la finalitat de resoldre les 
qüestions que es podien plantejar. El pressupost d’ingressos (corrent) es va executar en un 
95,9 % de les seves previsions definitives, es van reconèixer drets per un valor de 
5.716.000 €, dels quals es van recaptar 5.077.000 €, que equival a un percentatge de 
recaptació del 88,8 %.    
Pel que fa al pressupost de despeses, es va executar un 83,7 %, que representen unes 
obligacions reconegudes per un valor de 4.993.000 € de les quals 4.826.000 € van ser de 
pagaments. I això representa un percentatge de pagament de 96,7 %. 
 
El romanent de Tresoreria de l’exercici és de 2.513.063 €, que abans es coneixia com a 
superàvit i era el principal finançament de les modificacions pressupostàries. Pel que fa a les 
existències a final del període, es xifren en 2.518.000 €, amb un increment del 20 % 
respecte de l’exercici anterior.  
 
Els préstecs a 31 de desembre de 2015 tenen un capital pendent de 575.000 €, que 
representen una reducció del 14 % respecte de l’exercici anterior.  
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC, 
que comenta que vota a favor donat que es tracta d’un document tècnic.  
 
Seguidament, 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. Format per la Intervenció el Compte General de la corporació de l’exercici 2015, per 
Decret d'Alcaldia 359/2016, de 22 de juny, es va convocar la Comissió Especial de Comptes 
pel dia 20 de juliol de 2016. 
 
Aquest dia, el Compte General es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de 
Comptes, que el va informar favorablement.  
 
2. El Compte General, amb l'informe de la Comissió, es va exposar al públic mitjançant un 
edicte que es va publicar al BOP de Girona número 140, de 22 de juliol de 2016, al tauler 
d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació pel termini de quinze dies durant els quals i vuit més 
els interessats podien presentar reclamacions, objeccions o observacions. 
 

Durant aquest termini no se’n va presentar cap. 
 
3. Per Decret d’Alcaldia 463/2016, de 22 d’agost, es va convocar la segona reunió de la 
Comissió Especial de Comptes pel dia 7 de setembre de 2016, en què es va acordar elevar 
el Compte General al Ple de la corporació juntament amb els justificants i antecedents per 
aprovar-los. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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1. S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 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. 
 
2. L’article 212.4 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, assenyala que acompanyat dels informes 
de la Comissió Especial de comptes i de les reclamacions formulades, el Compte general se 
sotmetrà al Ple de la corporació per aprovar-lo abans del dia 1 d’octubre. 
 
3. L’article 214.5 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, assenyala que les entitats locals rendiran 
al Tribunal de Comptes el Compte general aprovat. 
 
4. L’article 4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, disposa que 
les corporacions locals han de remetre els comptes de cada exercici directament a la 
Sindicatura de Comptes. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió Especial de 
Comptes, es proposa al Ple l’adopció del següent 
                                                           

ACORD 
 
Aprovar el compte general de la corporació de l'exercici 2015, de conformitat amb l’informe 
d’Intervenció, i remetre’l a la Sindicatura de Comptes. 

 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
Vots a favor (12) 
 
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer 
Benito, senyor Jan Costa Rengel, 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 
 
 
13. 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 renúncia a la seva condició de regidor del senyor Hèctor Cabrera Valera, 
regidor de Joventut i Patrimoni.  
 
El Sr. Cabrera explica que actualment treballa a Mataró i el fet que li hagin renovat el 
contracte i se li allargui en el temps no és compatible amb la seva tasca de regidor. Donat 
que no pot venir al Ple del pròxim mes d’octubre, on la seva renúncia seria un punt de 
l’ordre del dia, es fa avui com a altre assumpte de caràcter urgent.  
 
L’alcalde sotmet la urgència a votació, la qual és aprovada per unanimitat: 
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Vots a favor (12) 
 
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer 
Benito, senyor Jan Costa Rengel, 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 
 
13.1 Renúncia del regidor Sr. Hèctor Cabrera Valera, regidor de CUP-PA. 
  
El Sr. Cabrera explica que les raons de la renúncia a la seva condició de regidor són, d’una 
banda, que treballa a Mataró i, de l’altra, que s’ha anat a viure a Arenys de Mar amb la seva 
companya amb la finalitat que sigui un canvi definitiu. I entén que no és compatible viure a 
una seixantena de quilòmetres de Celrà fent la tasca de regidor municipal.  
 
Agraeix als companys de l’equip de govern que durant l’any que ha estat regidor el canvi 
d’adaptació al funcionament de l’Ajuntament hagi estat més senzill i agradable, i sempre 
que hi ha hagut algun dubte o problema s’ha resolt entre tots.  
 
També agraeix a l’equip tècnic, concretament a la Mariona, tot el que ha treballat per 
aconseguir tirar endavant molts projectes de l’Àrea de Joventut. I també vol agrair a 
l’alcalde que hagi assumit gran part de la tasca de Patrimoni perquè ell no ha pogut arribar 
a tot i els projectes grans s’han dut a terme gràcies al Dani.   
 
L’alcalde vol donar públicament les gràcies per la feina que el Sr. Cabrera ha dedicat al 
municipi de Celrà durant aquest període, li desitja que tot vagi molt bé en la nova etapa que 
inicia al Maresme i el convida a tornar sempre que vulgui perquè sempre tindrà les portes 
obertes.  
 
El Sr. Fernàndez també li desitja molta sort i li comenta que on va a treballar i viure estarà 
molt bé.  
 
L’alcalde indica que la renúncia del Sr. Cabrera implica que una altra persona l’ha de 
substituir, i serà la senyora Sònia Fortià Martí. La persona següent de la llista després de 
l’Hèctor és la Montse Palau però per motius laborals no ho pot assumir i la següent és la 
Sra. Fortià.  
 
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. El dia 13 de juny de 2015 es va constituir l’Ajuntament de Celrà, amb 13 regidors: 7 de 
la candidatura d’Unitat Popular – Poble actiu (CUP-PA), 4 d’Icelrà-ERC i 2 de CiU. 
 
2. El dia 13 de setembre de 2016, registre d’entrada municipal número 3543, el Sr. Hèctor 
Cabrera Valera, regidor de CUP-PA, presenta la seva renúncia com a regidor. El mateix dia, 
compareix davant la secretària de la corporació i de l’alcalde per ratificar-ne la renúncia. 
 
3. El dia 13 de setembre de 2016, la secretària de la corporació emet informe sobre el 
procediment i legislació aplicable. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 6.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, assenyala que “la determinació 
del número de membres de les Corporacions locals, el procediment per la seva elecció, la 
duració del seu mandat... són els regulats en la legislació electoral”. 
 
2. L’article 9.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre estableix que  “... el regidor perdrà 
la seva condició, entre d’altres, per renúncia, que haurà de fer-se efectiva per escrit davant 
el Ple de la corporació.” 
 
3. L’article 182 de la Llei orgànica del règim electoral general, modificat per LO 1/2003, de 
10 de març, estableix que en cas de renúncia, entre d’altres, ”el escaño” s’atribuirà al 
candidat o en el seu cas al suplent de la mateixa llista a qui correspongui atenent al seu 
ordre de col·locació. 
 
4. La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, estableix el 
procediment a seguir en relació amb la substitució de càrrecs representatius locals. 
 

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer. Prendre en coneixement de la renúncia a la seva condició de regidor municipal del 
Sr. Hèctor Cabrera Valera, regidor del grup municipal CUP-PA a l’Ajuntament de Celrà. 
Segon. Instar a la Junta Electoral la designació de la candidata següent de la llista perquè 
expedeixi la credencial corresponent. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Hèctor Cabrera Valera. 

 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
Vots a favor (12) 
 
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer 
Benito, senyor Jan Costa Rengel, 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 

 
 
14. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, l’alcalde dóna compte 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. 
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L’alcalde dóna compte al Ple dels decrets d’Alcaldia, que es relacionen tot seguit: 
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Registre Data Interessat Descripció
2016/0475 02/09/2016 SECRETARIA Convocatòria Comissió Informativa Directorial: 7 de setembre de 2016
2016/0474 31/08/2016 SECRETARIA Aprovació nou horari Atenció Ciutadana
2016/0473 31/08/2016 INTERVENCIÓ Modificació pressupostària 9/2016, per generació de crèdits
2016/0472 29/08/2016 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2016/28
2016/0471 26/08/2016 TIRGI Aprovar factura venda paper i cartró juliol 2016
2016/0470 25/08/2016 SECRETARIA Aprovacions pla treball AODL 2017
2016/0469 23/08/2016 SECRETARIA Modificació memòria millores ACS de l'Escola Municipal de Dansa
2016/0468 23/08/2016 N.M.M. Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia intsl·lació tendal
2016/0467 23/08/2016 N.M.M. Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia instal·lació rètol
2016/0466 23/08/2016 A.M.S. Imposició sanció per infracció administrativa
2016/0465 23/08/2016 N.M.M. Atorgament llicència ocupació terrenys d'ús públic local per terrassa
2016/0464 22/08/2016 SECRETARIA Acceptar panteó prèvia renuncia del seu titular
2016/0463 22/08/2016 INTERVENCIÓ Segona Comissió Especial de Comptes (Compte General 2015)
2016/0462 17/08/2016 SECRETARIA Autorització traspàs dret funerari
2016/0461 16/08/2016 SECRETARIA Contractacions laborals temporals com a educadores EB (interinitat per substitució)
2016/0460 16/08/2016 SECRETARIA Concessió reducció 1/3 jornada laboral a educadora EB
2016/0459 16/08/2016 SECRETARIA Concessió reducció 1/3 jornada labora a educadora EB
2016/0458 16/08/2016 SECRETARIA Concessió reducció 1/3 jornada laboral a educadora EB
2016/0457 16/08/2016 SECRETARIA Contractació laboral temporal com a educadora EB (interinitat per substitució)
2016/0456 16/08/2016 SECRETARIA Nomenament com a directora de les EB municipals (interinitat per substitució)
2016/0455 16/08/2016 SECRETARIA Nomenament com a directora de les EB municipals
2016/0454 09/08/2016 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2016/27
2016/0453 08/08/2016 SECRETARIA Sol·licitud subvenció Dipsalut: programa de millores estructurals a l'EMD 
2016/0452 04/08/2016 LA MECANICA DEL CANVI Adjudicació contracte menor de serveis: programa de salut juvenil
2016/0451 04/08/2016 PROIPAFISA SL Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
2016/0450 04/08/2016 COM. PROPIETARIS GERMANS SABAT 111-113 Donar per complimentat tràmit comunicació previa obra menor
2016/0449 03/08/2016 SECRETARIA Concessió ajut econòmic d'urgència social
2016/0448 03/08/2016 SECRETARIA Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar pagament en concepte de locomoció i dietes
2016/0447 03/08/2016 SECRETARIA Contractació laboral temporal educadora EB municipals (interinitat fins a cobrir la plaça en propietat)
2016/0446 03/08/2016 SECRETARIA Concessió excedència voluntària
2016/0445 03/08/2016 SECRETARIA Abonar assistència membres tribunal concurs oposició creació borsa treball educadores
2016/0444 03/08/2016 SECRETARIA Abonar assistència membres tribunal concurs oposició contractació laboral temporal temporal tècnica aux. Cultura
2016/0443 03/08/2016 M.R.M. Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia primera ocupació
2016/0442 03/08/2016 SECRETARIA Sol·licitud subvenció joventut GENCAT: projecte "acCELeRA't i no t'aturis 2016"
2016/0441 02/08/2016 E.A.F. Aprovació devolució 
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2016/0440 02/08/2016 SECRETARIA Concessió ajut familiar per matrimoni
2016/0439 02/08/2016 SECRETARIA Contractació laboral temporal com a educadora de les EB municipals (interinitat per substitució)
2016/0438 02/08/2016 AGENCIA RESIDUS DE CATALUNYA Sol·licitud subvenció:utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció
2016/0437 02/08/2016 EDUCACIO Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament quantitat correctament justificada subvenció a escoles 
2016/0436 02/08/2016 RECAPTACIO Aprovació liquidació taxa prestació servei EB, menjador casalet juliol
2016/0435 02/08/2016 SECRETARIA Contractació laboral temporal tècnica auxiliar de cultura (interinitat fins que la plaça quedi coberta en propietat)
2016/0434 02/08/2016 B.B.S. Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
2016/0433 02/08/2016 R.M.F. Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
2016/0432 02/08/2016 RECAPTACIO Acceptar exoneració presentació aval 
2016/0431 02/08/2016 RECAPTACIO Aprovació fraccionament sanció per infracció administrativa
2016/0430 02/08/2016 COMUNITAT DE PROPIETARIS PALAMOS 12 Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
2016/0429 02/08/2016 FINQUES ALCOR Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
2016/0428 01/08/2016 SECRETARIA Aprovació memòria valorada: millora instal·lacions sala calderes ACS pavelló municipal
2016/0427 01/08/2016 SECRETARIA Aprovació memòria valorada millores estructurals instal·lació d'ACS a l'EMDC.
2016/0426 01/08/2016 SECRETARIA Declarar desert el procediment per atorgar llicència ocupació temporal domini públic (parada menjar preparat i begudes)
2016/0425 29/07/2016 SECRETARIA Contractació laboral temporal auxiliar administrativa (interinitat pr substitució)
2016/0424 28/07/2016 SECRETARIA Emissió targeta d'aparcament per a persones amb disminució
2016/0423 28/07/2016 SECRETARIA Emissió targeta d'aparcament per a persones amb disminució
2016/0422 27/07/2016 RECAPTACIO Arxivar expedient administratiu i incoar nou procediment de declaració de caducitat de drets funeraris
2016/0421 27/07/2016 SECRETARIA Concessió reducció 1/3 jornada laboral i compactació permís lactància
2016/0420 27/07/2016 SECRETARIA Aprovació relació definitiva admeses i excloses creació borsa treball educadores
2016/0419 27/07/2016 SECRETARIA Concessió compactació permís lactància per atendre fill
2016/0418 27/07/2016 CATALANA DE TANQUES SL Adjudicació contracte menor subministrament tanca perimetral àrea d'esbarjo gossos
2016/0417 27/07/2016 PARK'S 3000 SL Adjudicació contracte menor subministrament jocs àrea d'esbarjo gossos
2016/0416 26/07/2016 INTERVENCIO Aprovar factures als diferents ajuntaments per l'edició revista la llera estiu 2016
2016/0415 26/07/2016 SECRETARIA Modificació composició Mesa contractació de diverses licitacions
2016/0414 26/07/2016 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2016/26
2016/0413 22/07/2016 E.B.C. Donar-se per assabentat l'Ajuntament de canvi nom activitat
2016/0412 20/07/2016 COLLA DEL SENGLAR DE CELRA Autorització col·locació parades camins públics durant batudes porc senglar
2016/0411 19/07/2016 NATURA LOCAL SL Adjudicació contracte menor serveis: actualització APP natura local
2016/0410 19/07/2016 R.M.N. Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
2016/0409 19/07/2016 GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
2016/0408 19/07/2016 EUROENVAS SA Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
2016/0407 19/07/2016 C.S.S. Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
2016/0406 19/07/2016 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2016/25
2016/0405 18/07/2016 SECRETARIA Autoritzar i disposar la despesa a favor de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter
2016/0404 18/07/2016 SECRETARIA Contractació laboral temporal educadora EB municipals (interinitat per substitució)
2016/0403 18/07/2016 INTERVENCIO Aprovació modificació pressupost 7/2016: generació de crèdits
2016/0402 18/07/2016 SECRETARIA Sol·licitud pròrroga termini justificació subvenció per a la gestió forestal sostenible
2016/0401 15/07/2016 SECRETARIA Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar pagament en concepte de locomoció i dietes
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2016/0400 15/07/2016 SECRETARIA Delegació funcions Alcaldia
2016/0399 15/07/2016 SECRETARIA Convocatòria junta de govern local ordinària de data 18 de juliol de 2016
2016/0398 15/07/2016 S.R.I. Imposició sanció per infracció administrativa
2016/0397 15/07/2016 J.A.P.CH. Imposició sanció per infracció administrativa
2016/0396 14/07/2016 CULTURA Adjudicació contracte: representació concert Damaris Gelabert
2016/0395 13/07/2016 TIRGI Aprovar factures venda paper i cartró mes de juny 16
2016/0394 13/07/2016 RECAPTACIO Aprovació liquidació taxa per parades fixes mercat 2n semestre 2016
2016/0393 13/07/2016 RECAPTACIO Rtornar import escombraries cobrades incorrectament
2016/0392 13/07/2016 MASCOTRANS LOGISTICS SL Aprovar nova liquidació provisional ICIO
2016/0391 13/07/2016 SECRETARIA Concessió bestreta
2016/0390 13/07/2016 J.C.R. Informació sobre la valoració cadastral d'una finca (procés regularització)
2016/0389 13/07/2016 A.B.V. Devolució fiança residus construcció
2016/0388 13/07/2016 PROMOCIO ECONOMICA Adhesió a la sol·licitud subvenció: programa Catalunya Emprèn 2016
2016/0387 13/07/2016 XO-INMYROOM SL Donar-se per assabentat l'Ajuntament de canvi nom activitat
2016/0386 12/07/2016 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2016/24
2016/0385 11/07/2016 RECAPTACIÓ Aprovació liquidació taxa prestació servei menjador EB juny 2016
2016/0384 11/07/2016 REINA & SANCHEZ 2016 SL Donar-se per assabentat l'Ajuntament de canvi nom activitat
2016/0383 11/07/2016 ARMERIA MUÑOZ CELRA SC Donar-se per assabentat l'Ajuntament d'activitat econòmica innòcua
2016/0382 08/07/2016 N.M.M. Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia activitat de bar
2016/0381 08/07/2016 KIS AUTOMATIC SYSTEM SL Donar-se per assabentat l'Ajuntament d'activitat econòmica innòcua
2016/0380 08/07/2016 E.G.S. Imposició sanció per infracció administrativa
2016/0379 08/07/2016 F.B. Imposició sanció per infracció administrativa
2016/0378 08/07/2016 R.M.T.C. Imposició sanció per infracció administrativa
2016/0377 08/07/2016 F.G. Imposició sanció per infracció administrativa
2016/0376 07/07/2016 SECRETARIA Aprovació relació provisional admesos i exclosos borsa treball educadors/es
2016/0375 07/07/2016 SECRETARIA Convocatòria Ple ordinari: 12 de juliol de 2016
2016/0374 06/07/2016 P.M.G. Aprovació modificació contracte obres: ampliació i millora illa emergència Porta a Porta
2016/0373 06/07/2016 XO-INMYROOM SL Acceptar concessions de dues naus industrials que continuen vigents a favor de la mateixa empresa (canvi titularitat) 
2016/0372 05/07/2016 RECAPTACIO Aprovació liquidació taxa prestació servei EB casalet juliol
2016/0371 05/07/2016 SETAT SLU Adjudicació contracte menor de serveis: treballs topogràfics carril bici
2016/0370 05/07/2016 MEDICHEM SA Comunicació prèvia obra menor
2016/0369 05/07/2016 COMPTABILITAT Aprovació relació facures remesa F/2016/23
2016/0368 01/07/2016 SECRETARIA Autorització ampliació horari bar piscines municipals
2016/0367 30/06/2016 SECRETARIA Ajut d'urgència social 
2016/0366 30/06/2016 SECRETARIA Convocatòria Junta de Govern Local Ordinària de data 4 de juliol de 2016
2016/0365 30/06/2016 SECRETARIA Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de la paga extraordinària desembre 2012
2016/0364 30/06/2016 SECRETARIA Aprovació definitiva admesos-exclosos tècnic/a auxiliar cultura
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15. PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, que desitja 
molta sort al senyor Cabrera en el nou camí que inicia. I pregunta el següent:  
 
1. Pel que fa a l’enquesta del Porta a Porta, que finalitza el període per 

emplenar-la el dia 30 de setembre, hi ha participació de la gent?  
 
La Sra. Ferrer respon que s’han recollit 64 enquestes i s’està plantejant allargar el 
període per contestar fins al 15 d’octubre. Aquesta ampliació de termini s’informarà a 
la ciutadania mitjançant un tríptic que s’està elaborant actualment. 
 
El Sr. Mas aconsella que, per aconseguir més participació, també es podria recordar a 
través del mòbil informatiu de les activitats que es realitzen que hi ha una enquesta 
per emplenar sobre el sistema Porta a Porta.   
 
L’alcalde comenta que ja s’ha fet d’aquesta manera, però tan sols una vegada. 
 

2.  En quin punt es troba la pista polivalent? 
 

El Sr. Bartis respon que el projecte ja està redactat i, abans de tirar endavant la 
licitació de les obres, es farà una reunió amb els veïns de la zona per presentar-lo, 
per informar on s’ubicarà la pista, el seu funcionament, etc. 
Tot i que una pista polivalent no genera problemàtica, creu que el fet que hi hagi una 
intervenció urbanística al sector s’ha d’informar als veïns per aclarir dubtes i així, en 
començar l’obra, que no hi hagi recels respecte a aquesta actuació. La proposta 
d’ubicació de la pista és a la parcel·la on hi ha el CAP, concretament a la cantonada 
dels carrers Aumet i Bòbiles. 

 
3. Quina previsió hi ha perquè estigui en funcionament la pista de pàdel? Es poden fer ja 

les reserves on line o s’ha de pagar directament allà? 
 

El Sr. Bartis respon que la modificació pressupostària que s’ha aprovat avui per Ple 
serveix per adquirir la maquinària d’accés a la plataforma de reserva on line. També 
hi ha converses amb el Club Tennis Celrà per formalitzar un conveni que els permeti 
fer ús d’aquestes pistes per a formació. El lloguer d’un espai públic requereix aprovar 
un preu públic i per això és necessari un informe d’Intervenció amb indicació dels 
costos, però fins al mes d’octubre no es pot aprovar. I cal trobar una fórmula d’ús 
d’aquest espai un cop l’obra estigui recepcionada mentre no es cobra l’import del 
lloguer de l’espai perquè encara no existeix. 
 
L’alcalde informa que ja s’ha parlat amb el Club de Tennis perquè organitzi alguna 
activitat de demostració de pàdel i mentre no estigui recepcionada ja es trobarà la 
manera que la gent la reservi encara que no pagui  
 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC, 
que pregunta el següent: 
 
1. S’ha fet una comprovació prèvia de la xarxa abans de la instal·lació de la 

lluminària Led al Polígon Industrial? 
 
2. Pel que fa a la senyalització horitzontal que s’ha dut a terme hi ha unes 

quantes línies que no estan rectes. Hi ha hagut un canvi d’empresa que ha realitzat el 
servei? 



                                    Acta 8/2016 
13 de setembre de 2016 

 

3. Ha sentit pel poble que hi ha caçadors que presumeixen de caçar tords a l'Illa 
del Ter, que és Xarxa Natura 2000. No es podria reforçar la senyalització del que es 
pot fer o no en aquell espai? 

 
4. Mercat de brocanters: ha detectat que al voltant dels arbres hi ha boletes 

d’abonament que es fan servir en l'àmbit particular. Potser se’ls hauria de recomanar 
que a banda d’adobar els arbres també caldria que cavessin al voltant de l’arbre  
doncs el terra està tan compactat que no servirà de res l’abonament. 

 
5. S’han instal·lat senyalitzacions de direccions prohibides per als camions al 

Polígon Industrial i demana que aquestes siguin temporals i no definitives donat que 
potser no s’ajusta massa a la normativa. No deixen de ser senyals improvisades i 
potser caldria que fossin les homologades per la Direcció General de Tràfic.    

 
6. On s’ha celebrat aquest any la Fira de la Brasa, les tanques limiten l’espai de 

la Generalitat de Catalunya i ara un tercer està fent ús d’un espai que l’Ajuntament 
en el seu moment no va poder fer servir per ser propietat de la Generalitat.  

 
7. Com ha anat la campanya dels herbicides ecològics aquest any? 
 
8. El sistema informàtic de control de les pistes de pàdel l’assumirà directament 

l’Ajuntament o un tercer?  
   
L’alcalde respon el següent: 
 
1. Alguns punts de la xarxa del Polígon són problemàtics però l’empresa que fa el 

manteniment ha anat solucionant. Hi ha trams on el problema ja s’ha solucionat 
definitivament però en altres, quan plou molt, encara salta la llum.   

 
2 i 5. No s’ha assabentat que la senyalització horitzontal estigui malament. 
 

El Sr. Fernàndez respon que al carrer Aumet i en altres indrets del poble es poden 
veure les línies més gruixudes per intentar rectificar el que inicialment no havien fet 
correctament. Ignora si s’ha pagat el de sempre a l’empresa, però potser sí se li  
podria exigir que, si és professional, les línies han d’anar rectes.  
 
El Sr. Bartis contesta que és la mateixa empresa que cada any ha fet la senyalització 
del Polígon Industrial i la senyalització horitzontal dels carrers. Indica que parlarà 
amb el tècnic de l’àrea corresponent per preguntar-li si ha fet la verificació 
assegurant que l’actuació està ben feta.   
Pel que fa a la senyalització dels camions del Polígon Industrial entén que es tracta 
d’una empresa especialitzada tant en senyalització vertical com horitzontal i, per 
tant, ha de suposar que tot està ben fet.  
 
El Sr. Fernàndez pregunta al Sr. Bartis, donat que és veí del Polígon, si considera que 
la senyalització que han col·locat és correcta. 
 
El Sr. Bartis respon que no té el criteri de legalitat per contestar, però entén que si 
una empresa que es dedica a aquesta activitat posa senyals a Celrà, com a altres 
municipis, confia que ho fa adequadament. Però de totes maneres ho consultarà a 
l’empresa. 
 
El Sr. Fernàndez respon que, alhora que ho faci, demani que posin senyals més 
estàndards.    
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8. Es tracta d’una plataforma en què s’introduirà una base de dades de la gent que farà 

ús de la pista. Hi ha previst implementar una tarifa de preu normal i una altra 
vinculada de +Esport com ja existeix la del carnet de +Ateneu. 

 La tasca que tindran els tècnics de l’àrea consistirà a entrar les dades d’aquestes 
persones que es vulguin fer aquest carnet.  

 
 El Sr. Fernàndez pregunta si el sistema d’obertura de portes també serà automàtic, a 

la qual cosa el Sr. Bartis respon que un cop s’ha fet el pagament el sistema 
proporciona un codi d’accés a les pistes que tan sols funcionarà durant l’hora que s’ha 
reservat.  

 
 El Sr. Fernàndez diu que és un sistema d’accés delicat i que si a algú no li funciona 

s’emprenyarà amb tota la raó. Per això insisteix sobre qui s’encarregarà del sistema 
informàtic perquè és normal i fàcil que en algun moment deixi de funcionar. I si la 
gent ha pagat per un servei i no el pot fer servir ja se sap a qui donarà les culpes.  

 
 El Sr. Bartis contesta que aquest sistema informàtic no és de l’Ajuntament sinó d’una  

empresa que ja utilitza aquest servei en altres municipis i, per tant, els informàtics de 
l’Ajuntament no intervenen per a res en aquest sistema. I precisament avui ha parlat 
amb la tècnica de l’Ajuntament d’Alpicat, amb un sistema de pistes de pàdel idèntic, i 
confirma que tot funciona correctament i sense incidències.   
  

7. La Sra. Ferrer respon que ha demanat a l’assessor de plagues que va donar les pautes 
de com s’havia de fer que vingui al setembre per fer una valoració tècnica del resultat 
i que el donarà a conèixer al ple del mes d’octubre.  

 
El Sr. Fernàndez li pregunta si considera positiu el resultat i si creu que ha funcionat, a 
la qual cosa la Sra. Ferrer respon que s’han de tenir aspectes com la sequera, i per 
això creu que ho ha de valorar millor un professional. 
 

3. L’alcalde respon que informarà d’aquest fet als mossos d’esquadra i si s’ha de posar 
algun tipus de senyalització ja es farà.  

 
4. L’abonament ha estat una iniciativa de la gent que gestiona el Mercat del Reciclatge i 

no tenia coneixement que ho havien fet. Ja els ho comentarà, tot i que valora 
positivament que hagin decidit abonar els arbres.  

 
6. El Sr. Bartis indica que les tanques són de l’Ajuntament i es van posar per delimitar 

l’espai municipal de zona verda amb la d’equipaments. S’està negociant amb la 
Generalitat de Catalunya l’ús del seu espai per fer zona d’aparcaments. El carrer 
Falgueres s’ha alliberat de vehicles perquè portava molts problemes en tenir vehicles 
aparcats a banda i banda del carrer que obstaculitzaven l’entrada i sortida de camions 
de moltes empreses. I, consensuant el problema amb aquestes, es va decidir que era 
necessari que en aquest carrer la circulació havia de ser de doble sentit. Per aquest 
motiu s’ha començat a negociar amb la Generalitat per a la utilització d’aquest espai i 
poder fer aparcaments per als treballadors d’aquella zona que ara no poden aparcar 
els cotxes en aquest carrer.   

 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Enric Cabarrocas Illa, portaveu del GM ICelrà-ERC, 
que indica que a finals d’agost va sortir una notícia al diari que Girona aturava la futura 
planta de triatge de paper del Mas Xirgu. Aquesta planta de triatge evitaria més 
transport de paper a Celrà, ja que molta part del paper de Girona el porten aquí doncs 
que l’empresa Tirgi faria la nova planta de triatge.  
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El Sr. Cabarrocas pregunta si s’ha fet alguna consulta a Girona al respecte doncs té entès 
que hi ha empresaris que es van queixar i que per aquest motiu ha quedat tot aturat. 
 
L’alcalde respon que el Ple de Girona va aprovar cedir el terreny a la Fundació Privada 
Tirgi, però després s’origina una pressió al respecte donat que hi ha gimnasos i altres 
activitats allunyades del que és industrial, tot i que el terreny té la qualificació 
d’industrial. A partir d’aquí es constitueix una plataforma que demana a l’Ajuntament que 
no faci la planta de triatge, aquest es fa enrere i actualment encara negocia amb Tirgi la 
ubicació en una altra part del municipi.  
 
 
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. 
 
 


