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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 9/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 11 d’octubre de 2016
Horari: de 20.30 hores a 22.20 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 11 d’octubre 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
Sr. Jan Costa Rengel
Regidors/es
Sra. Mercè Amich Vidal
Sra. Sònia Fortià Martí
Sr. Gerard Fernàndez Tatjé
Sra. Susana Pascual Pozo
Sr. Enric Cabarrocas Illa
Sr. Jordi Puig Boada
Sr. David Mas Roselló
Sra. Irina Gil Abuin
Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia es declara oberta la sessió i es despatxen els assumptes de l’ordre del dia
següents:
I
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE SETEMBRE DE
2016.
D’acord amb l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’alcalde
pregunta si algun membre de la corporació ha de formular alguna observació de l’acta que
es va distribuir amb la convocatòria.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM,
que fa les observacions següents:
Al punt 4, relatiu al 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, allà on diu:
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 per aquest
servei (...)

Ha de dir:.
(...) cobrant les bosses a preu de cost.

Al punt 15, precs i preguntes, allà on diu:
S’ha tastat prèviament la xarxa abans de la instal·lació de la lluminària Led al Polígon
Industrial?

Ha de dir
S’ha comprovat (...)?

No es formula cap altra observació, per la qual cosa l’acta de la sessió ordinària del dia 13
de setembre de 2016 s’aprova per unanimitat.
2. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. SÒNIA FORTIÀ MARTÍ COM A REGIDORA DE
CUP-PA.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que recorda que
en el Ple de la corporació celebrat el passat 13 de setembre va prendre coneixement de la
renúncia a la seva condició de regidor municipal el Sr. Héctor Cabrera Valera, regidor del
grup municipal CUP-PA (Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu). Així mateix, també va
renunciar com a regidora la Sra. Montserrat Palau Padró. A tal efecte, es va instar la Junta
Electoral Central que designés a la següent candidata de la llista, Sra. Sonia Fortià Martí,
perquè expedís la credencial corresponent.
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La Junta Electoral Central ha emès la credencial que designa com a regidora de l’Ajuntament
de Celrà a la Sra. Sonia Fortià Martí.
La Sra. Fortià ha aportat la declaració dels seus béns patrimonials i declaració
d’incompatibilitats i activitats a les quals es refereix l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i, atès que no està afectada per cap causa
d’incompatibilitat, tot seguit es procedirà a la formulació del jurament o promesa
d’acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa es convida la Sra. Fortià a
posar-se en peu i es procedirà a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa, la
qual haurà de respondre:
“Sí, ho prometo” o “Sí, ho juro”
Per tant, la secretària de la corporació llegeix la fórmula de jurament o promesa establerta
pel Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, el text literal de la qual és el següent:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Celrà, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat?

La Sra. Fortià respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal fins que es retorni la sobirania al
poble i treballaré per al país lliure, sobirà i just”.
Per tant, en virtut del que disposa l’article 108.8 de la LOREG i l’article 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la Sra. Fortià ha adquirit plena
condició de regidora de l’Ajuntament de Celrà.
L’alcalde felicita la nova regidora.
3. 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 476/2016 de 2 de setembre
Es concedeix a la Sra. N.R.S., administrativa, la reducció d’un terç de la jornada laboral
sense minva de les retribucions econòmiques per atendre el seu fill, a més de la
compactació de 15 dies d’aquest permís.
El termini de compactació abasta des del dia 12 de setembre fins al dia 30 de setembre de
2016 i, a partir del dia 1 d’octubre, la jornada de treball serà de 25 hores setmanals fins al
dia 28 de febrer de 2016.
Des del dia 23 d’agost fins al 9 de setembre de 2016 la Sra. R. gaudirà de les vacances del
2016.
Decret 501/2016 de 15 de setembre
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 setmanals, i amb efectes des del
dia 1 d’octubre fins a la realització de les 400 hores equivalents a la reducció d’un terç de la
jornada laboral.
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Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. N.R.S., en situació de permís de
reducció d’un terç de la jornada de treball per atendre el seu fill.
El Ple es dóna per assabentat.

4. INFORMACIONS
L’alcalde recorda que ja no hi és el Sr. Hector Cabrera Valera, a qui agraeix tota la feina
feta, i dóna la benvinguda a la Sra. Sònia Fortià Martí com a nova regidora del GM CUP-PA.
Avui també s’acomiadarà la Sra. Susanna Pascual Pozo, regidora del GM ICelrà-ERC-AM, a
qui l’equip de govern també vol agrair la feina feta aquests darrers anys, que ha estat molta
i bona. És una feina complicada i poc agraïda i en nom del poble de Celrà dóna les gràcies
per tot el que ha fet i li desitja el millor a partir d’ara.
Tot seguit, 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:
COOPERACIÓ
Per al mes de novembre s’ha organitzat una xerrada sobre l’Orient Mitjà i la guerra
de Síria, que la donaria el Sr. Albert Garrido, periodista de El Periódico.
S’està estudiant dur a terme un acte per als refugiats a Can Cors, amb espectacles i
l’actuació d’algun cantautor.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, que informa del següent:
El dia 27 de setembre el Sr. Eduard del Consorci de Benestar Social i la Sra.
Marinela, mediadora de Celrà, van assistir a unes jornades a Pamplona per presentar
el Projecte de Mediació Comunitària del poble de Celrà.
El diumenge va tenir lloc la jornada de portes obertes a la mesquita de Celrà i va ser
molt interessant.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi
Ambient, que informa del següent:
MEDI AMBIENT
Ha mantingut una reunió amb el tècnic de gestió integral de plagues per analitzar el
control de la plaga de pugó. També es va parlar del tigre del plàtan i del tractament
fitosanitari a la pineda del mercat setmanal de segona mà sobre la processionària.
Pel que fa al control de males herbes, s’ha realitzat la prova amb l’Oxypremium i s’ha
comprovat que els resultats no han estat els esperats i que podien haver estat
millors amb diferents condicionants, com el temps i potser amb la mala herba no tan
alta. Aquesta aplicació es vol tornar a repetir quan les condicions siguin més
adequades i es tornarà a fer una nova valoració. Ara es vol provar un altre producte,
Elfergravit, per veure com funciona.
Es començarà a treballar amb la tècnica de la sembra d’escocells per promoure la
competència de les herbes i dificultar el creixement de les males herbes.
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Aquesta setmana surt el tríptic informatiu del 2016 de l’Àrea de Medi Ambient i del
Porta a Porta.
PARTICIPACIÓ
A principis del mes de novembre se celebraran les trobades dels pressupostos
participatius i aviat tothom tindrà ja la informació detallada.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora de Gent Gran i Igualtat,
que informa del següent:
IGUALTAT
Ja ha començat el curs per a professorat de secundària de l’Institut i tot i que les
primeres sensacions semblen bones cal esperar una mica més per treure conclusions.
Al punt 5 de l’ordre del dia es parlarà del conveni que es firmarà amb l’Observatori
contra l’Homofòbia.
GENT GRAN
Avui és la seva última intervenció com a regidora de Gent Gran, ja que a partir d’ara
aquesta àrea l’assumirà la Sra. Sònia Fortià.
Aquest diumenge es va fer l’Homenatge a la Vellesa amb la tradicional missa a
l’església i després el dinar a Platja d’Aro. Es van homenatjar totes les persones
majors de 75 anys i vol fer un esment especial al Sr. J.F.C. i a la Sra. J.M.M. (que tot
i que no va poder assistir a l’homenatge se la va visitar a Mutuam) per ser les dues
persones més grans de tot el poble.
Cada any se celebra una reunió informativa amb Jubilus. Des de fa mesos s’estaven
analitzant les dades d’ocupació de l’espai Respir i, al comprovar que sempre estava
molt ple els dos dies del servei, s’estudiava la possibilitat d’afegir-ne un tercer, que
finalment s’ha aconseguit amb dotze places. Aquest tercer dia no disposa de
furgoneta adaptada doncs per motius contractuals no era possible però ja s’estudiarà
com gestionar aquest aspecte en el futur.
Les àrees bàsiques de salut organitzen congressos de formació interns que presenten
ponències des de les diferents àrees bàsiques de salut. I l’Àrea Bàsica de Salut de
Girona ha seleccionat el projecte de les oficines municipals de la gent gran com a una
experiència de l’àmbit de salut de gent gran en temes comunitaris.
Donat que l’Hector Cabrera ja no és regidor, ella ha assumit momentàniament l’Àrea
de Joventut i informa del següent:
-

El taller de fusteria dels dilluns al matí s’ha posat novament en
funcionament aquest any.
Com a novetat, el Local Jove funcionarà els dimarts i els dijous perquè els
dilluns i els dimecres s’ha obert un espai de salut jove anomenat La Clau.
Una de les tècniques de Joventut dinamitzarà aquest espai i ara s’està
treballant com gestionar i coordinar diferents temes des de salut pública,
salut juvenil, salut sexual, etc. individualment i a nivell de grup.
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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:
ESPORT
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció pel foment de l’activitat física i
esportiva, per un import de 3.000 €.
També ha atorgat una subvenció de 5.600 € per canviar parcialment la tanca
perimetral de la instal·lació del camp de futbol. Ara es durà a terme el 50 %
d’aquesta substitució per un valor de 12.000 €.
En la pròxima Junta de Govern Local s’adjudicarà el contracte per substituir les torres
d’il·luminació del camp de futbol per tecnologia Led, ja que actualment tan sols una
és Led.
Ja s’han iniciat les actuacions previstes que es van finançar mitjançant modificacions
de crèdit del pavelló, com instal·lar una altra porta de tancament automàtic per
controlar la temperatura de la instal·lació, així com les obres del tancament de la
consergeria i de la sala de reunions del pavelló.
EDUCACIÓ
Ja han començat els cursos de català. Pel que fa al nivell d’alfabetització inicial hi ha
dos grups i, de nivell bàsic i intermedi, també.
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament la implantació el Servei Local
d’Orientació Familiar (escola de pares i mares). És un programa gratuït d’accés a
totes les famílies amb consultes tant a nivell individual com en grup en relació amb
l’educació dels infants.
Escola de Municipal de Dansa: convida tothom a l’acte d’obertura del curs 2016-2017
el proper divendres al Teatre Ateneu. Hi assistirà com a ponent el Sr. Marc Perez Galí
i també hi participarà el grup de joves de l’escola.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Mitjançant el programa de Catalunya Emprèn s’ha atorgat una subvenció de 19.000
€, que suposa un increment de 5.000 € respecte de l’any anterior.
Ja s’ha iniciat el Programa Conrea’t, amb catorze participants, i és finançat un 80 %
per la Diputació.
Pel que fa a les ofertes de treball de les empreses, avui en dia han entrat 164 i s’han
inserit 88 persones al món laboral.
PERSONAL
Demà 12 octubre l’Ajuntament obrirà les portes amb normalitat i s’ha donat l’opció
perquè, de manera voluntària, els/les treballadors/es que vulguin venir a treballar ho
facin amb la possibilitat de canviar aquest dia per un altre. En total, 10 persones
vindran a treballar i han quedat excloses les persones relacionades amb les escoles
bressol i els equipaments d’educació primària (conserges).
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L’alcalde informa del següent:
Ha participat en l’assemblea extraordinària del CILMA per aprovar els pressupostos.
Ha participat en el Consell d’Alcaldes d’aquest mes.
Ha participat en la reunió d’Escenaris de cultura de l’any 2017, al Consell Comarcal
del Gironès.
Ha participat en la reunió de l’Associació d’empresaris i propietaris del Polígon
Industrial per tractar el tema de la depuradora municipal.
Ha participat en reunions de veïns del carrer Cabanya, carrer Robert Mercader, barri
vell....
Conjuntament amb la tècnica de cultura, s’ha fet la presentació de la programació de
tardor del Teatre Ateneu a Can Cors i va ser un èxit doncs es van exhaurir les
entrades.
S’han organitzat reunions amb els propietaris de locals buits del municipi i,
paral·lelament, s’han celebrat trobades amb artistes locals i de la zona Ter Gavarres
per tirar endavant un projecte de sis mesos amb la finalitat d’obrir aquests locals fent
exposicions de pintura, escultura, etc. Arran d’una visita que es va fer conjuntament
amb les àrees de Promoció Econòmica i Cultura a Manlleu, va agradar molt la
iniciativa d’aquest municipi i es posarà en pràctica a Celrà.
Jornades de patrimoni: van participar més de 150 persones i va ser un èxit total
perquè les visites programades van quedar absolutament plenes.
Ha participat en la Junta d’Usuaris del Baix Ter.
Ha assistit a l’assemblea que va celebrar el Consorci de Ter.
Ha assistit a la 38a edició de l’Homenatge a la Vellesa i felicita públicament tant a la
Sra. Josefa i al Sr. Joaquim per ser les persones més grans del municipi així com a la
resta dels homenatjats.
L’àlbum de cromos ha tingut molt bona acceptació i a les escoles se les ha cedit
gratuïtament un àlbum per aula per promocionar el patrimoni.
Les excavacions al Castell de Mabarrera encara continuen i aquest any s’han allargat
una mica perquè l’arqueòleg que les dirigeix ha estat de baixa.
Després de les excavacions de la Torre Desvern s’ha decidit que al maig de l’any
vinent la UDG farà una nova excavació per acabar de configurar i dibuixar el que s’ha
trobat.
Aquest mes continua la programació del Teatre Ateneu i se celebra la festivitat d’en
Bernat Banyut.
Aquest dijous a la biblioteca hi ha prevista la presentació del llibre de la celranenca
Àngels Miret.
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Es continuen celebrant trobades veïnals i participatives al municipi així com per
elaborar l’Ordenança de circulació o el Reglament del cos de vigilants municipals.
Convida tothom a venir i dir la seva.

El Ple es dóna per assabentat.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

5. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’OBSERVATORI CONTRA L’HOMOFÒBIA-FAGC.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora d’Igualtat i Joventut,
que explica que aquest conveni de col·laboració està relacionat amb l’acord que es va
prendre en la sessió plenària del dia 14 de juliol de 2015 on l’Ajuntament va aprovar una
declaració institucional per commemorar el dia 28 de juny, dia internacional de
l’alliberament lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual.
La Sra. Amich indica que un dels acords d’aquesta declaració institucional era col·laborar
amb l’Observatori contra l’Homofòbia, que és un ens ciutadà que ha tirat endavant un dels
grans impulsors de la llei pionera a Catalunya en aquesta matèria.
Després de parlar amb el Sr. Eugeni Rodriguez, president de l’Observatori, es va arribar a la
conclusió que es podien establir vies de comunicació més formals que informals entre
aquest ens i l’Ajuntament, i aquest és el motiu de la formalització d’aquest conveni de
col·laboració. Aquest conveni es publicarà a la pàgina web i també estarà a disposició dels
ciutadans a l’Ajuntament.
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Observatori contra l’Homofòbia es compromet a oferir
gratuïtament assessorament jurídic en el supòsit d’algun cas d’homofòbia, lesbofòbia o
d’algun altre paràmetre inclòs en el conveni. I també ofereix acompanyament en el cas que
aquest fet tingui lloc a les escoles.
Per part de l’Ajuntament, la Sra. Amic assenyala que continuarà fent actes de sensibilització
i commemoració de les diades importants com a dia de visibilització així com d’una línia més
de treball de la regidoria.
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:
El Front d’Alliberament Gai de Catalunya va impulsar l’any 2006 l’Observatori contra
l’Homofòbia amb l’objectiu de lluitar contra l’homofòbia arreu de Catalunya amb l’objectiu
de denunciar les agressions d'aquest tipus en totes les seves formes, així com donar suport
a les víctimes.
La finalitat d’aquest Observatori és oferir atenció i assessorament a víctimes de l'homofòbia,
així com constituir una potent eina de visualització i de denúncia social.
L’Ajuntament de Celrà, a través de la Regidoria d’Igualtat, vol donar visibilitat a aquest
Observatori amb la finalitat de poder oferir a la ciutadania la possibilitat de defensar els
drets del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual i bisexual (LGTB) que permetin la lluita contra
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia al municipi.
Aquesta corporació vol formalitzar un conveni amb l’Observatori contra l’Homofòbia-Front
d’Alliberament Gai de Catalunya per col·laborar en l’estudi i el seguiment de denúncies de
vulneracions dels drets i llibertats del col·lectiu LGTB, així com en el tractament psicològic i
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acompanyament de les víctimes d’agressió i/o discriminació que pugui patir la ciutadania de
Celrà amb motiu de la seva identitat sexual.
I com a mostra de sensibilitat i reconeixement envers aquest col·lectiu i els seus drets,
l’Ajuntament va aprovar en sessió plenària de data 14 de juliol de 2015 una declaració
institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Alliberament Lèsbic, Gai,
Transsexual, Bisexual i Intersexual i, en sessió plenària de data 12 de juliol de 2016, la
declaració institucional per un país de respecte als drets de les persones LGTBI i amb
tolerància zero a la discriminació.
De conformitat amb el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Celrà i l’Observatori
contra l’Homofòbia-Font d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), que s’adjunta com a
annex a aquest acord.
Segon. Facultar l’alcalde per subscriure el conveni i els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Observatori contra l’Homofòbia-Font de l’Alliberament
Gai de Catalunya (FAGC).
Quart. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’OBSERVATORI
CONTRA L’HOMOFÒBIA – FONT D’ALLIBERAMENT GAI DE CATALUNYA (FAGC)

Celrà, ............. de ............ de 2016

REUNITS
D’una banda, el. Sr. Daniel Cornellà, amb DNI 40343348Z, alcalde–president de
l’Ajuntament de Celrà, que actua en nom i representació de la corporació.
De l’altra, el Sr. Eugeni Rodriguez Giménez, amb DNI 38434749R, que actua en
representació de l’Observatori contra l’Homofòbia-Front d’Alliberament Gai de Catalunya
(FAGC a partir d’ara), associació sense afany de lucre inscrita en el Registre d’entitats
jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Secció 1a, número
8.505, amb NIF G08850976 i domicili al carrer Verdi, 88, de Barcelona (08012), en ús de
les facultats que s’acrediten a l’acord pres en la reunió de la Junta directiva de 28 de maig
de 2010.
Assistits per la secretària de l’Ajuntament de Celrà, la Sra. Rosa Maria Melero Agea, que
dóna fe d'aquest acte en virtut de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local.
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EXPOSEN
• Que l’Ajuntament de Celrà, a través de la Regidoria d’Igualtat, vol donar visibilitat a
l’Observatori Contra l’Homofòbia-FAGC i vol oferir a la ciutadania de Celrà la possibilitat
de defensar els drets del col·lectiu LGTB que permetin la lluita contra l’homofòbia, la
lesbofòbia i la transfòbia al municipi.
• Que l’Observatori contra l’Homofòbia va ser impulsat l’any 2006 amb l’objectiu de lluitar
contra l’homofòbia arreu de Catalunya amb l’objectiu d’incidir en el treball d’anàlisi i
documentació de les denúncies rebudes arreu de Catalunya. L’Oficina Antidiscriminatòria,
precedent de l’Observatori, porta treballant des de l’any 1987 contra l’Homofòbia que
afecta la població LGTB.
• Que tant l’Ajuntament de Celrà com l’Observatori Contra l’Homofòbia · FAGC estan
interessats a col·laborar en l’estudi i seguiment de denuncies de vulneracions de drets i
llibertats de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, així com en el tractament psicològic
i acompanyament de les víctimes d’agressió i/o discriminació que pugui patir la
ciutadania de Celrà amb motiu de la seva identitat sexual.
• Que el Ple municipal, en sessió de data 14 de juliol de 2015, va aprovar una declaració
institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l'Alliberament Lèsbic, Gai,
Transsexual, Bisexual i Intersexual, i en sessió plenària de data 12 de juliol de 2016 es
va aprovar la declaració institucional per un país de respecte als drets de les persones
LGTBI i amb tolerància zero a la discriminació.
A tal fi, decideixen de comú acord formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents,

CLÀUSULES

Primera. La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Celrà es compromet a
donar visibilitat a través dels mitjans de comunicació locals de l’existència de l’Observatori
contra l’Homofòbia per tal de motivar a la ciutadania a denunciar agressions de caràcter
homòfob, lesbòfob i trànsfob i es compromet a programar actes de sensibilització i
commemoració de la Diada Internacional de l’Orgull LGTB, el 28 de juny.
Segona. Per tal de dur a terme l’objecte d'aquest conveni, l’Observatori contra l’HomofòbiaFAGC es compromet a gestionar els diferents casos d’homofòbia arribats des de Celrà,
oferint el suport necessari a les persones que hagin patit discriminació per homofòbia.
Tercera. L’Observatori contra l’Homofòbia-FAGC es compromet a fer l’anàlisi de denúncies
per homofòbia, lesbofòbia i transfòbia rebudes presencialment o per via telemàtica per part
de les persones afectades o d’ofici quan són detectades per d’altres vies, fent un estudi
previ per concloure si realment els motius de la denúncia s’ajusten als paràmetres de
l’homofòbia. Un cop acceptada, es passarà a l’assessorament jurídic. L’Observatori farà un
seguiment de tot el cas des del principi fins a la conclusió final i també es compromet a
donar un servei d’atenció psicològica a les persones agredides que no han superat o tenen
problemes arran de l’agressió.
Quarta. Es constitueix una comissió de seguiment d’aquest conveni que està formada per
un representant de l’Ajuntament i un representant de l’Observatori contra l'Homofòbia –
FAGC.
La Comissió de Seguiment s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any.
Cinquena. La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni
té caràcter confidencial a menys que s’acordi expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions,
les dades i la documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest conveni, no poden
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utilitzar-les per a usos diferents dels previstos, i fan constar de manera expressa que
vetllaran per al compliment de la normativa de protecció de dades personals aplicable en
cada cas.
Sisena. Aquest conveni tindrà efectes des del dia de la seva signatura i durant el període de
dos anys, sense perjudici de les pròrrogues posteriors que es portin a terme si cap de les
parts s’hi expressa en contra. El termini màxim de duració, incloses les pròrrogues, és de
quatre anys.
Setena. Aquest conveni té naturalesa administrativa i els dubtes que es puguin plantejar
sobre la seva interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això,
en cas de persistència del desacord correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa
resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i
compliment.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal i senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyora
Susanna Pascual Pozo i senyor Jordi Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

6. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I EL COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS DE L’EDIFICACIÓ DE GIRONA-CECAM.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació Esports i Promoció Econòmica, que explica que l’any 2007 es va signar un conveni
en relació amb el Viver d’Empreses. Entre les diferents administracions i ens que hi
participaven hi havia l’Ajuntament de Celrà, la UDG i el Col·legi d’aparelladors i arquitectes
tècnics – CECAM.
L’any 2014 el Consorci del Viver d’Empreses territorials de la demarcació de Girona es va
dissoldre i aquest fet va provocar que la UDG deixés de donar suport al Viver d’Empreses de
Celrà. Aleshores, l’Ajuntament i el CECAM van gestionar el Viver per oferir servei als
emprenedors que començaven la seva activitat. Ara el que es pretén és aprovar un nou
conveni per adequar-lo a la realitat, especialment arran de la implantació de la fibra òptica
doncs l’ADSL dificultava moltes vegades el correcte funcionament del Viver.
El Sr. Bartis indica que amb converses amb el CECAM es va decidir que interessava a
ambdues parts mantenir el Viver fins al punt que l’Ajuntament incrementarà la seva
aportació econòmica en 1.500 €/anuals per al manteniment de la fibra òptica.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
En sessió plenària del dia 9 de novembre de 2004 es va aprovar el text del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà, el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de
Girona i el Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de Girona.
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Aquest conveni tenia com a objectiu donar suport a la creació de noves empreses de base
tecnològica, fomentar el desenvolupament econòmic a través del suport a noves iniciatives
empresarials i de recerca i potenciar la recerca i la innovació bàsicament en els sectors de la
construcció i el medi ambient.
L’any 2007 es va crear el Consorci dels Vivers d’Empreses Territorials de la Demarcació de
Girona (CVET), que pretenia fomentar la creació de noves empreses de base tecnològica i
de serveis al llarg de la demarcació de Girona potenciant la creació, desenvolupament i
consolidació de nous projectes empresarials. Entre altres, del CVET formaven part
l’Ajuntament de Celrà, el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UDG), el
Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de Girona i el del Centre d’Estudis de la
Construcció i Anàlisi de Materials (CECAM).
En data 11 de juliol de 2014 el Consell Plenari del CVET va acordar la seva dissolució, fet
que ocasiona que la UDG deixés de donar suport tant al Viver d’Empreses del CECAM situat
a Celrà com a la resta de vivers d’empreses de la província de Girona.
L’Ajuntament de Celrà vol continuar fomentant el desenvolupament econòmic del seu àmbit
territorial donant suport a les noves iniciatives empresarials i de recerca.
En aquest sentit, des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Celrà es continua
treballant amb el servei d'autoempresa donant suport i assessorament a nous/ves
emprenedors/es i, alhora, gestionant una borsa de treball per fomentar la inserció laboral
en el municipi.
L’Ajuntament de Celrà vol continuar desenvolupant un viver d’empreses dirigit als
emprenedors que s’estableixin al municipi amb la finalitat de facilitar el creixement de noves
iniciatives empresarials.
El Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació de Girona és una
corporació de Dret Públic i, entre els seus fins, hi ha el de donar servei a la societat. Pretén
doncs, ajudar a emprenedors a veure realitzats llurs objectius i potenciar la recerca i la
innovació bàsicament en els sectors de la construcció i el medi ambient.
A tal efecte, el Col·legi d’aparelladors vol continuar posant a disposició els seus locals
perquè continuï el viver d’empreses on els emprenedors gaudeixin d’un lloc per
desenvolupar-se.
No obstant això, han sorgit problemes de connexió a Internet al local on es desenvolupa el
viver d’empreses, sent necessari trobar una solució a aquests problemes.
Donada la coincidència d'interessos i d'objectius, les parts decideixen continuar la
col·laboració que permeti coordinar els seus esforços en el terreny de la creació d’empreses.
De conformitat amb el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Col·legi d’aparelladors i
arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació de Girona - Cecam i l’Ajuntament de Celrà amb
la finalitat de donar continuïtat als objectius descrits anteriorment en la part expositiva, i
que s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon. Facultar l’alcalde per subscriure els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord.
Tercer. Comunicar aquest acord al Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de
l’edificació de Girona -CECAM.
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Quart. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I EL COL·LEGI
D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS i ENGINYERS DE L’EDIFICACIÓ DE
GIRONA - CECAM
Celrà,

de

de 2016

REUNITS
D’una part, el senyor DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde de l’Ajuntament de Celrà, amb
DNI número 40 343 348 Z, que actua en representació de la corporació, i facultat per a
aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2016.
De l’altra, el Sr. MIQUEL JOSEP VENDRELL DEULOFEU, amb DNI número 40 296 128 T,
president del Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona
(d’ara endavant, el Col·legi), amb NIF Q-1775005-S i domicili al Carrer Santa Eugènia, 19 de
Girona, que actua en nom i representació d’aquest organisme i com a conseller delegat del
Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials SLU.
INTERVENEN
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Celrà, d’acord amb les facultats que li
confereix la normativa vigent en matèria de règim local, atorgades per l’article 53.1.a del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril.
El segon, en nom i representació del Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics i enginyers de
l’Edificació de Girona. El Sr. Vendrell declara ostentar la representació del Col·legi i els
poders per obligar-se, i així queda acreditat mitjançant els estatuts inscrits en el Registre
del Col·legi Professional del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que
s’han adequat a la legalitat per Resolució del Departament de Justícia, de data 25 de gener
de 2009 i publicats al DOGC número 5313, de data 5 de febrer de 2009, i manifesta tenir
plena capacitat per formalitzar aquest document i no estar dins de cap de les causes
d’incompatibilitat i d’incapacitat que determinen les disposicions vigents en aquesta matèria.
Les parts, de mutu acord, DAVANT MEU, senyora Rosa M. Melero Agea,
corporació, que dono fe de la signatura d’aquest conveni de conformitat
bis.1.a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
l’Administració local, declaren i manifesten que intervenen en aquest acord
legal necessària i la competència suficient per subscriure’l,

secretària de la
amb l’article 92
sostenibilitat de
amb la capacitat

MANIFESTEN

I.

En sessió plenària del dia 9 de novembre de 2004 es va aprovar el text del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà, el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat
de Girona i el Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de Girona.
Aquest conveni tenia com a objectiu donar suport a la creació de noves empreses de
base tecnològica, fomentar el desenvolupament econòmic a través del suport a noves
iniciatives empresarials i de recerca i potenciar la recerca i la innovació
bàsicament en els sectors de la construcció i el medi ambient.

II.

L’any 2007 es va crear el Consorci dels Vivers d’Empreses Territorials de la Demarcació
de Girona (CVET), que pretenia fomentar la creació de noves empreses de base
tecnològica i de serveis al llarg de la demarcació de Girona potenciant la creació,
desenvolupament i consolidació de nous projectes empresarials. Entre altres, del CVET
formaven part l’Ajuntament de Celrà, el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de
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Girona (UDG), el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona i el del Centre
d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials (CECAM).

III. En data 11 de juliol de 2014 el Consell Plenari del CVET va acordar la seva dissolució,
fet que ocasiona que la UDG deixés de donar suport tant al Viver d’Empreses del
CECAM situat a Celrà com a la resta de vivers d’empreses de la província de Girona.

IV. L’Ajuntament de Celrà vol continuar fomentant el desenvolupament econòmic del seu
àmbit territorial donant suport a les noves iniciatives empresarials i de recerca.
En aquest sentit, des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Celrà es
continua treballant amb el servei d'auto empresa donant suport i assessorament a
nous/ves emprenedors/es i, alhora, gestionant una borsa de treball per fomentar la
inserció laboral en el municipi.
L’Ajuntament de Celrà vol continuar desenvolupant un viver d’empreses dirigit als
emprenedors que s’estableixin al municipi amb la finalitat de facilitar el creixement de
noves iniciatives empresarials.

V.

El Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació de Girona és
una corporació de dret públic i, entre els seus fins, hi ha el de donar servei a la
societat. Pretén doncs, ajudar els emprenedors a veure realitzats llurs objectius i
potenciar la recerca i la innovació.

VI. A tal efecte, el Col·legi d’Aparelladors vol continuar posant a disposició els seus locals
per donar continuïtat al viver d’empreses i on els emprenedors gaudeixin d’un lloc per
desenvolupar-se.
No obstant això, han sorgit problemes de connexió a Internet en el local on es
desenvolupa el viver d’empreses, sent necessari trobar una solució.

VII. Donada la coincidència d'interessos i d'objectius, les parts decideixen continuar la
col·laboració que permeti coordinar els seus esforços en el terreny de la creació
d’empreses.

CLÀUSULES
Primera. OBJECTE
L'objecte d'aquest conveni és continuar regulant la col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà
i el Col·legi en el terreny de la creació d’empreses mitjançant el viver d’empreses, que ja
funciona des de l’any 2005.
L’Ajuntament de Celrà i el Col·legi continuaran donant suport al viver d’empreses en els
termes que s’indica en les clàusules següents.
Segona. OBLIGACIONS DEL COL·LEGI
El Col·legi continua posant a disposició del viver d’empreses l’ús de l’espai que actualment
aquest té, d’uns 300 m2, annex a les instal·lacions del Centre d’Estudis de la Construcció i
Anàlisi de Materials SLU (societat que el Col·legi és propietari al 100 %) domiciliat al Polígon
Industrial, carrer Pirineus, s/n, que permeti la implantació de noves empreses i,
concretament, per mantenir un viver d’empreses orientat primordialment a l’entorn
industrial dels sectors de la construcció i del medi ambient.
El Col·legi, a través del CECAM, continuarà fent front a les despeses d’instal·lació i de
manteniment pròpies del viver d’empreses, tals com la llum, la climatització, la telefonia, la
instal·lació informàtica... I, com a contrapartida, percebrà dels emprenedors l’import de
l’arrendament del local.
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El Col·legi, mitjançant el CECAM, contractarà un nou servei de fibra òptica a partir del mes
d’octubre de 2016 amb la finalitat de dotar d’una major velocitat de connexió a Internet els
projectes empresarials del viver d’empreses i per tal d’assegurar la continuïtat dels
projectes empresarials allotjats al viver que necessiten aquesta major velocitat, sense la
qual es veurien obligats a deixar el despatx.
El CECAM continuarà oferint la tecnologia i l’equip humà de la seva organització a disposició
de les activitats adscrites al viver d’empreses amb les que es pogués mantenir i establir
vincles de col·laboració (treball conjunt).
Tercera. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
A partir del mes de gener del 2017 l’Ajuntament de Celrà es compromet a destinar 1.500 €
anuals al viver d’empreses del CECAM amb la finalitat de cobrir part del cost del
manteniment de la fibra òptica, que representa aproximadament un 25 % del cost total.
Per fer front a aquesta despesa l’Ajuntament crearà l’aplicació pressupostària corresponent
en el pressupost de l’exercici 2017 i següents amb l’import de 1.500 euros/anuals.
L’abonament d’aquesta subvenció es realitzarà a favor del CECAM, qui suporta la totalitat
del cost de la fibra, contra presentació pel mateix de les factures i justificants de les
despeses realitzades.
Seran causes de reintegrament de la subvenció concedida les determinades a l’article 37 de
la Llei general de subvencions.
Quarta. FOMENT DE L’EMPRENEDORIA
Les dues entitats es comprometen de manera conjunta i també amb el suport d’altres
entitats, si escau, a continuar promovent iniciatives de foment de la cultura emprenedora i
que, alhora, dinamitzin el viver d’empreses del municipi de Celrà.
Cinquena. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es constitueix una comissió de seguiment d’aquest conveni que està formada per un
representant de l’Ajuntament i un representant del Col·legi o del CECAM.
La comissió de seguiment s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any.
Sisena. DURADA
Aquest conveni tindrà efectes des del dia de la seva signatura i durant el període de dos
anys, sense perjudici de les pròrrogues posteriors que es portin a terme si cap de les parts
s’hi expressa en contra. El termini màxim de duració, incloses les pròrrogues, és de quatre
anys.
Setena. EXTINCIÓ DEL CONVENI
Són causes d’extinció del conveni les següents:
•
L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
•
L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit.
•
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir els pactes.
•
La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
Vuitena. NATURALESA JURÍDICA
Aquest conveni té naturalesa administrativa i els dubtes que es puguin plantejar sobre la
seva interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas
de persistència del desacord correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre
sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
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Novena. PUBLICITAT
El conveni es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
I, com a prova de conformitat, signen aquest conveni per triplicat en el lloc i la data
esmentats a l’encapçalament.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal i senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyora
Susana Pascual Pozo i senyor Jordi Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

7. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació Esports i Promoció Econòmica, que explica que la modificació de l’Ordenança fiscal
número 17 fa referència a la utilització privativa de la pista de pàdel, ja que de manera
gratuïta tothom pot fer-ne ús fins que no s’implanti el sistema de pagament de reserva online i fins que no s’aprovi la taxa que ha de regular el preu d’aquesta instal·lació. La
modificació inclou dues modalitats: una de 14 €/hora amb el carnet esportiu i l’altra de 20
€/hora sense carnet esportiu.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, que comenta
que ja va quedar clar a la Comissió Informativa Directorial que tenia el mateix preu amb
llum o sense i pregunta que si algú comença una partida quan és de dia si la pot acabar al
mateix preu un cop s’ha produït el canvi d’horari de les 17 hores i es requereix llum.
El Sr. Bartis respon que la idea fonamental d’aquesta pista no és fer un negoci rendible sinó
poder repercutir als seus usuaris una part de la inversió realitzada. El sistema de pagament
on-line ja tindrà en compte l’aspecte de la llum i dels horaris. L’obertura i tancament dels
focus de llum es produeix a partir d’un sensor i això implica que quan hi hagi hores
reservades de manera contínua la llum es mantindrà tota l’estona encesa. En el supòsit que
la pista estigui reservada i algú no es presenta, com que el sistema no detecta el codi
d’accés de l’usuari, la il·luminació es tancarà automàticament.
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:
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària
a fi d'acomplir el que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament
propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que escaiguin, les ordenances fiscals que s’especifiquen
en la part dispositiva, redactades a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes en els textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Ha estat proposada la modificació de l’Ordenança fiscal 17 per incorporar la taxa per a la
utilització de les pistes de pàdel perquè ha finalitzat la seva construcció.
Atès que el procediment de modificació s’ha d’ajustar al que disposen els articles 15, 16 i 17
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, relatius a la imposició, supressió i ordenació de tributs
per les Corporacions Locals.
D’acord amb els informes emesos per la secretària i per l’interventor, de conformitat amb
el que assenyala l’article 179.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 54 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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 provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal que ha de regir a partir
de la seva aprovació definitiva que tot seguit es detalla i que figura com a document annex
I d’aquest acord:
Taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals
Segon. Exposar al públic aquest acord mitjançant un edicte que s’ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de la corporació per un termini de
trenta dies hàbils perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes. En el supòsit de no haver-hi cap reclamació durant
el termini esmentat, aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord
plenari.
No obstant això, el Ple, amb superior criteri, acordarà el que cregui més convenient.

ANNEX I
A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL QUE HA DE REGIR A
PARTIR DE LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17: TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

DE LES
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Es modifica l’apartat 1 de l’article 6, titulat “Quota tributària”, incorporant la taxa per a la
utilització de les pistes de pàdel en l’apartat ESPORTIUS, quedant de la manera següent:

A) ÚS DE LES INSTAL·LACIONS/BÉNS
(...)
pistes pàdel amb carnet esportiu
pistes pàdel sense carnet esportiu

€ 1/hora dia
sense llum amb llum
14,00
20,00

14,00
20,00

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal i senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyora
Susana Pascual Pozo i senyor Jordi Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

8. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCA DEL TER, A LA
RECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC I A LA REDUCCIÓ DEL TRANSVASAMENT.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi
Ambient, que fa un resum del contingut de la moció.
Tot seguit, la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, fa una lectura de la proposta que
se sotmet al Ple:
Aquests darrers mesos s’està ultimant la 2a planificació hidrològica, pel sexenni 2016-2021,
de les conques hidrogràfiques europees fruit de les obligacions que estableix la Directiva
Marc de l’Aigua (DMA) que afecta de ple a l’estat ecològic del Delta de l’Ebre, espai d'alt
valor estratègic en les migracions d'aus entre Europa i Africa, amb l’aprovació del Pla
Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel Govern espanyol i que té el
rebuig de gran part de la societat catalana demostrat en la gran manifestació feta a
Amposta el passat 7 de febrer.
Des de terres gironines, en relació amb la nostra part del territori com a garants de la seva
preservació i reivindicació, volem posar de manifest la necessitat de protegir i defensar,
com a país, el patrimoni natural i en especial el riu Ter, en relació amb el seu cabal, el seu
estat ecològic i el seu reconeixement.
Tal com s’explica a la “Moció relativa a l’adopció de diverses mesures per a la defensa del
cabal del Ter” que va ser aprovat per molts ajuntaments, consells comarcals i Diputació de
Girona el febrer del 2008, el riu Ter, fruit de la regulació del seu cabal a través dels
embassaments i del constant transvasament d’aigua cap a altres conques internes
catalanes, es troba sovint en unes condicions ecològiques extremadament precàries al seu
pas per les comarques gironines.
Els municipis de la conca del Ter han estat sempre solidaris amb gran part del territori
català, especialment amb les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha servit, com
s’ha fet públic des del Consorci del Ter en reiterades ocasions, per
contribuir al
desenvolupament econòmic i social del nostre país. Tanmateix, estem en un punt, en part a
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causa de períodes de sequera cada cop més freqüents, i en part pel sistemàtic
transvasament d’aigua cap a altres conques catalanes, en què des de les comarques
gironines exigim un replantejament d’aquesta situació, amb el benentès que això ha de
suposar un avenç cap al desenvolupament sostenible del país.
Durant els mesos de març a setembre del 2015 ha estat en exposició pública el Pla de
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel període 2016-2021. En
aquest Pla de Gestió es proposa, entre altres aspectes, un nou règim de cabals de
manteniment que són un 40 % inferiors als fixats en el Pla Sectorial de Cabals de
Manteniment (PSCM) aprovat per Acord de govern de 4 de juliol de 2006 per, d’aquesta
manera, poder augmentar la capacitat de transvasament i fer front a les obligacions de la
privatització de l’empresa Aigües Ter-Llobregat transvasant així 166 hm3/any del riu Ter cap
a la regió metropolitana de Barcelona.
Aquesta reiterada sobreexplotació del riu Ter, que en els anys de no sequera suposa
transvasar el 50 % de la seva aigua a altres conques hidrològiques, provoca greus
problemes al riu Ter, aigües avall del Pasteral, tal com han posat de manifest les
al·legacions presentades per diverses entitats al Pla, com el Consorci del Ter, la Junta
Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter o la Plataforma Aigua és Vida.
Durant el passat període de sequera extrema (anys 2007-2008), es varen assolir nivells de
transvasament superiors als 90 % del cabal del riu, i la queixa reiterada de les entitats i
organitzacions al voltant del riu Ter varen provocar el compromís del conseller de Medi
Ambient i president de l’Agència Catalana de l’Aigua a reduir paulatinament el cabal del riu
Ter (Declaració de Celrà, 2008), fins assolir l’any 2015 els 115 hm3 com a màxim.
El Pla defineix el sistema Ter-Llobregat com a una única conca. Malgrat definir el sistema de
gestió com a “Ter-Llobregat” s’han de tractar les conques separadament de manera que no
perdin entitat ni es puguin desdibuixar les dades per a cada conca, la conca del Ter i la
conca del Llobregat, especialment quan es parla de recursos i d’abastament. Si no es
defineixen com a dues entitats separades, es dóna a entendre que hi ha una única conca: el
“sistema Ter-Llobregat”.
En ple segle XXI, i quan estem construint una nova república, hem de poder aconseguir
evitar que sigui més beneficiosa per a l’estat ecològic del Riu Ter una llei franquista, vigent
encara tot i que també incompleta sistemàticament, que no pas el que es preveu en el Pla
de Gestió que es proposa des de l’ACA.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Manifestar i denunciar, una vegada més, l’agressió sistemàtica que pateix el riu Ter
en el transvasament de la seva aigua.
Segon. Manifestar el nostre suport total a les al·legacions presentades pel Consorci del Ter,
la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, la Plataforma Aigua és Vida de Girona, al
Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i sol·licitar a l’Agència Catalana de
l’Aigua que les reculli totes en la redacció definitiva d’aquest Pla.
Tercer. Donar suport públicament al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’Aigües
del Baix Ter, a la Plataforma Aigua és Vida i a totes les entitats que treballen per a la gestió
sostenible i la protecció de los recursos hídrics del nostre país i oferir suport als actes que
s'organitzin per difondre la seva tasca.
Quart. Manifestar la necessitat de cabals ecològics suficients per a totes les masses d’aigua
de Catalunya (superficials i subterrànies) que evitin el seu deteriorament i els permeti
recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic per a preservar-ne el llegat per a les
generacions futures.
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Cinquè. Ratificar i exigir els compromisos establerts en la Declaració de Celrà del 2008
signada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
Sisè. Ratificar que la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) és la guia que ha regir la gestió de
totes les masses d’aigua a Catalunya (tan superficials com subterrànies) i a Europa. L’aigua
és un bé públic i,com a tal, la seva planificació i gestió ha d’estar regida per a l’interès
públic. No pot estar en mans d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig.
Setè. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que totes les estacions d’aforament existents
a la Conca del Ter funcionin correctament i es pugui garantir un accés constant, directe,
continu i entenedor a les dades i informació sobre els cabals existents a cada moment; i
també augmentar el nombre d’estacions d’aforaments al llarg del curs del riu Ter i els seus
principals afluents.
Vuitè. Sol·licitar a Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’una taula de treball en
l'àmbit català que inclogui tots els agents i territoris implicats, i que tingui la finalitat de
buscar solucions definitives a la gestió de l’aigua en el conjunt del país.
Novè. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència
Catalana de l’Aigua, a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, al Consorci del Ter, a la Junta
Central d’Usuaris d’aigües del Baix Ter i a la Plataforma Aigua és Vida de Girona.

L’alcalde comenta que no és la primera vegada que aquest Ajuntament aprova mocions en
defensa del riu Ter doncs això ve de lluny i no sembla fàcil que es pugui solucionar. I donat
que l’Ajuntament forma part del Consorci del Ter i de la Junta d’Usuaris del Baix Ter està
totalment d’acord amb aquesta moció. El Sr. David Mas també és membre del Consorci del
Ter i va demanar també que es presentés aquesta moció al Ple.
Tot seguit, cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que indica que s’han fet moltes mocions i totes necessàries però sempre es parla de la
recuperació del cabal ecològic i la reducció del transvasament a Barcelona, però creu que ha
arribat el moment que també s’ha de començar a introduir el concepte “recuperar el règim
hídric natural del riu” doncs el règim natural és que a l’estiu hi ha sequera i a la tardor i
primavera és quan porta més aigua perquè amb el desgel i les pluges el nivell puja. El règim
actual és degut a necessitats del Baix Ter pel que fa al regadiu doncs hi ha èpoques que per
poder regar no manté el seu cabal hidrològic natural. I amb aquestes mesures també s’està
malmetent la fauna del riu.
L’alcalde respon que pren nota però que fa molts anys que s’està incomplint la llei que
marca els mínims de cabal del Ter i per això ara el que més interessa és aquest aspecte en
concret doncs s’està incomplint amb el que diu una llei que ja està aprovada. Potser més
endavant, quan s’aconsegueixi complir la llei, es podrà fer un pas més en la direcció que
indica el Sr. Fernàndez però si actualment no es compleixen els mínims difícilment es podrà
demanar anar al màxim.
El Sr. Fernàndez aclareix que no està parlant de quantitat de cabal, sinó del règim hídric del
moment.
L’alcalde ja es mostra d’acord però recorda que aquesta moció se centra més en la llei que
s’incompleix que no pas al que es refereix el Sr. Fernàndez.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
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Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal i senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyora
Susana Pascual Pozo i senyor Jordi Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

9. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓ DELS COMPTADORS TELEGESTIONABLES.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que aquesta moció passa avui per Ple
doncs fa referència a una situació que s’han trobat alguns veïns i veïnes de Celrà i que té a
veure amb la impunitat amb què actuen les empreses del sector energètic en general i les
empreses del sector elèctric en particular.
I això queda molt evidenciat quan exministres i expresidents (ex-alts càrrecs) del Govern
espanyol han passat de la política al sector energètic. Davant això es troben les respostes a
les preguntes de per què hi ha tanta impunitat a l’hora de fer i desfer amb el que volen. I un
dels exemples són els comptadors intel·ligents, ja que una Ordre del Govern espanyol
obliga, abans del 31 de desembre de 2018, a substituir els comptadors analògics dels
habitatges per comptadors intel·ligents, que permetran poder contractar la discriminació
horària i estalviar diners a les companyies doncs ja no hi aniran les persones que passaven
casa per casa comprovant el consum de cada habitatge degut a que, a partir d’aquest
moment, tot es farà controlant les dades que aquests comptadors enviaran a les centrals de
les companyies. I aquesta moció vol denunciar els incompliments que s’estan duent a terme
amb aquesta implantació.
El Sr. Bartis fa un resum detallat del contingut de la moció.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM,
que comenta la contradicció que existeix amb les zones PLT, que emeten amb la mateixa
freqüència que la ràdio i les televisions i no sembla que s’hagin mostrat nocives durant tots
els anys que fa que funcionen. Les nocives són les microones, les mateixes que les dels
telèfons mòbils i dels Wifi i l’Ajuntament està implantant sobre el territori zones on la gent
es pot connectar gratuïtament a través de xarxes Wifi. I troba que és una contradicció.
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:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La disposició addicional primera de l’Ordre ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual
es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008, estableix que tots els
comptadors de mesura en subministraments d’energia elèctrica amb una potència
contractada de fins a 15 kW han de ser substituïts per nous equips que permetin la
discriminació horària i la tele gestió abans del 31 de desembre de 2018. És a dir, disposa la
substitució obligatòria dels comptadors analògics tradicionals pels anomenats comptadors
“intel·ligents”.
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L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, rectifica l’agenda de desplegament dels comptadors
de tele gestió però manté el termini final per a la seva implantació. La mateixa Ordre insta
les empreses distribuïdores a comunicar directament als clients la data prevista per a la
substitució dels seus comptadors amb tres mesos d’antelació. Aquesta comunicació s’ha
d’estendre a les corresponents empreses comercialitzadores perquè tinguin constància de la
substitució de comptadors dels seus clients. És a dir, el Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme ordena a les empreses una comunicació directa amb els usuaris i usuàries, sense
cap tipus de notificació o autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les
comunitats autònomes mitjançant un informe d’evolució de l’execució dels plans aprovats
que contingui una descripció detallada de les accions realitzades des del seu inici.
Tot i que els comptadors “intel·ligents” són venuts com una eina d’eficiència energètica,
considerem que la seva instal·lació reporta més perjudicis que no pas beneficis per als
usuaris i que viola drets fonamentals de la ciutadania, per les raons següents:
1.Per incompliment de la normativa europea i espanyola
La Directiva europea 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica, disposa al seu article 9
que els comptadors “reflecteixin exactament el consum real d’energia i que proporcionin
informació sobre el temps real d’ús”, i que els estats “s’asseguraran que els sistemes de
mesurament faciliten als clients finals informació sobre l’hora exacta d’utilització i que es
tinguin en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis al client final en establir
les funcions mínimes dels comptadors”.
No obstant això, el Govern espanyol no ha transposat totalment la directiva europea a la
legislació estatal –tot i que estava obligat a fer-ho abans del 5 de juny de 2014–, i ha
rebutjat que els comptadors intel·ligents s’instal·lin a l’interior dels habitatges, al·legant que
es podria cometre frau en la seva manipulació. La impossibilitat d’accedir a la informació del
consum a temps real impedeix assolir una veritable eficiència energètica, ja que el
consumidor continua desconeixent què consumeix hora a hora.
D’altra banda, la substitució de comptadors s’està duent a terme sense respectar la
comunicació prèvia amb tres mesos d’antelació prevista a l’Ordre IET/290/2012. Els usuaris,
entre els quals hi ha els veïns i veïnes de Celrà, són obligats a acceptar que la substitució
del comptador electromecànic pel comptador telegestionable sigui realitzada sense que els
siguin comunicats prèviament el dia i l’hora de l’operació, la qual cosa els impedeix ser
presents en l’operació i, per tant, comprovar si els kWh indicats per la companyia a la
factura posterior coincideixen amb els kWh marcats per tots dos comptadors en el moment
de la substitució.
El des precintament i el canvi de comptador per part de l’empresa distribuïdora sense avisar
prèviament la persona abonada contravé, entre altres, l’Informe de la Comisión Nacional de
la Energía dictat en data 7 de març de 2013, que diu: “Ia empresa distribuidora, ante
cualquier actuación que vaya a realizar sobre el equipo de medida, independientemente de
la propiedad del mismo, deberá notificar al consumidor, como responsable del punto de
medida, la fecha exacta en la que se va ejecutar dicha actuación y su alcance.”
A més, les elèctriques amenacen els veïns si no volen canviar el comptador, tot i que no és
obligatori fer-ho fins al 31 de desembre de 2018.
2. Per restriccions a la lliure competència
Les companyies apliquen restriccions a la lliure competència, amb l’omissió de la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), ja que s’impedeix l’exercici al dret de llogar
o comprar el nou comptador en el mercat lliure.
La companyia distribuïdora Endesa impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin
instal·lats comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana
propietària d’Endesa. Així, els comptadors telegestionables d’Endesa incompleixen el Mandat
441/2009 de la Comissió Europea, ja que no són interoperables, és a dir, no són
intercanviables amb comptadors d’altres fabricants.
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Les esmentades restriccions, que donen a Endesa el monopoli sobre el 43% del mercat de
comptadors telegestionables, també estan expressament prohibides en els articles 101 i 102
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).
3. Per manca de protecció de les dades de caràcter personal
La posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els consums –i la
futura implantació de xarxes intel·ligents– obre la possibilitat d’obtenir i processar volums
cada vegada majors de dades personals dels consumidors i consumidores i posar-los a
disposició de diferents destinataris, amb el consegüent risc per a la privacitat dels
consumidors i consumidores. És una qüestió que preocupa i que ha provocat que des de
diferents instàncies de la Unió Europea s’estiguin duent a terme actuacions tendents a
conciliar el desplegament dels sistemes de comptador intel·ligent i de les xarxes intel·ligents
amb la protecció de la privacitat.
El Grup d’Autoritats de Protecció de Dades creat per l’article 29 de la Directiva 95/46/ CE,
en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i després de sol·licitar una
consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de Dades, manifesta que “el
desplegament a escala europea dels sistemes de comptador intel·ligent pot oferir
avantatges significatius encara que també pot comportar riscos considerables per a la
protecció de les dades personals. Permet l’obtenció massiva de dades personals de les
famílies i pot portar al seguiment del qual fan els membres d’una família en la intimitat de
les seves llars”.
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en el seu informe de data 22 de juny de
2015, recull el dictamen del Grup d’Autoritats de Protecció de Dades i considera que “el
tractament de les dades referides a la corba de càrrega horària resulta especialment
sensible en tant que implica l’accés a altres informacions alienes a la mera dada del consum
energètic, mostrant els hàbits de comportament del consumidor i permetent l’elaboració de
perfils relacionats amb la seva conducta, que excedeixen el mer coneixement dels seus
consums per afectar la seva esfera més privada”, alhora que assegura que “l’accés a la
informació hauria de fundar-se en el consentiment inequívoc de l’afectat” .
L’AEPD entén que les dades del consum horari s’han de considerar dades personals als
efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal., però incomprensiblement la mateixa AEPD en aquest informe dóna legitimitat a
les distribuïdores per accedir a aquestes dades incloent-les en l’article 6.2 de la Llei orgànica
15/1999 .
El Consell d’Estat ha emès un dictamen de data 19/11/2015, amb referència 936/2015,
sobre el projecte de reial decret pel qual es modifiquen diferents disposicions en el sector
elèctric, on considera que perquè la regulació sigui efectiva i asseguri l’adequada protecció
de dades personals cal garantir que el consumidor té coneixement “ple” de l’accés i
tractament de les seves dades de consum i que autoritza de manera “inequívoca” i
“efectiva” l’accés a aquestes dades i el seu tractament mitjançant el consentiment del titular
“previ” i exprés “.
L’article 7.2 de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com un dels supòsits
d’intromissió il·legítima en l’àmbit de protecció d’aquesta llei “la utilització d’aparells
d’escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al coneixement de la vida íntima
de les persones o de manifestacions o cartes privades no destinades a qui faci ús d’aquests
mitjans, així com la seva gravació, registre o reproducció”. Així, el tractament d’aquestes
dades representa una ingerència en l’esfera privada del consumidor, ja que a través dels
comptadors es proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits personals.
4. Per afectació sobre la salut de les persones
Hi ha una creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre sobre els
possibles efectes sobre la salut de les persones de les radiacions electromagnètiques
provinents del desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents. Aquests aparells
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estan equipats amb tecnologia PLC (Power Line Communication), que suposa una font de
contaminació electromagnètica permanent dins i fora de les nostres llars.
El cablejat elèctric dels habitatges està previst per a un corrent elèctric net de freqüència 50
Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilitzats en les xarxes d’alta tensió).
Els nous comptadors emeten polsos de freqüència intermèdia que provoquen un fenomen
anomenat “electricitat bruta”, el qual s’escampa per la xarxa elèctrica domèstica,
incrementant exponencialment les radiacions que de per si emeten els aparells habituals, fet
que provoca un efecte acumulatiu i que pot tenir efectes adversos sobre la salut, en funció
de la sensibilitat de cada persona, com ara migranyes, fatigues, insomni, etc., i
especialment sobre els col·lectius més sensibles, com són dones embarassades, nadons,
nens i nenes, persones electrohipersensibles, gent gran i persones malaltes.
A causa de les característiques de les ones PLC el seu efecte pot ser més nociu que altres
xarxes sense fil, ja que avui no està demostrat que aquestes ones siguin innòcues Per això,
la instal·lació massiva dels comptadors telegestionables suposa una greu amenaça per a la
salut pública. Per evitar la radiació electromagnètica provocada per les freqüències
d’aquests senyals el cablejat hauria d’estar apantallat, amb interruptors i filtres, per garantir
que no es contamini la xarxa elèctrica, o optar per una connexió per fibra òptica, tecnologia
absolutament segura que ja ha estat utilitzada en països com Holanda o Alemanya per a la
xarxa de comptadors intel·ligents.
A més, la tecnologia PLC envia la informació a la central a través d'uns emissors de
microones similars als utilitzats per la telefonia mòbil, emissors situats en els
transformadors de zona, al carrer. Amb l'abundant informació que existeix sobre els efectes
nocius de la contaminació electromagnètica, tant de les altes com de les baixes freqüències,
classificades ja per la IARC / OMS com a possiblement carcinògenes (categoria 2B), i ateses
les recomanacions de l'Agència Europea de Medi Ambient, el Parlament Europeu i el Consell
d'Europa de reduir al màxim l'exposició de les persones a aquest tòxic ambiental, és una
imprudència temerària imposar una font més d'interferències electromagnètiques a les llars
i una altra àmplia xarxa d’emissors de microones als carrers.
La problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació dels nous
comptadors d’electricitat es veu multiplicada per la implantació dels nous comptadors
telegestionables de gas i d’aigua, que presenten les mateixes problemàtiques tecnològiques
en relació amb la protecció de dades i a la protecció de la salut de les persones, ja que
s’estructuren a partir d’un sistema de concentradors i/o d’antenes que emetran
radiofreqüències.
Nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els camps electromagnètics
afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les directrius
internacionals i nacionals. Els efectes inclouen l’augment de risc de càncer, l’estrès cel·lular,
l’augment de radicals lliures nocius, danys genètics, canvis estructurals i funcionals del
sistema reproductor, dèficits en l’aprenentatge i la memòria, trastorns neurològics i efectes
negatius en el benestar general dels éssers humans. El dany va més enllà de l’espècie
humana, ja que cada vegada hi ha més evidències d’efectes nocius tant per a les plantes
com per als animals. Crides internacionals de científics independents demanen protecció
enfront de l’exposició als camps electromagnètics no ionitzants.
L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, en la seva Resolució 1815, de 27 maig del
2011, declara que “el Principi de Precaució s'ha d'aplicar quan l'avaluació científica no
permet determinar el risc amb certesa suficient, especialment en el context d'una creixent
exposició de la població, inclosos especialment grups vulnerables com la joventut i els nens i
nenes, aspecte que podria generar costos humans i econòmics extremadament elevats per
no actuar si es fa cas omís de les alertes primerenques” .
Altres problemes que es poden produir per la instal·lació dels nous comptadors elèctrics:
•

Encariment de la factura de la llum. Un estudi realitzat per la Plataforma Ciutadana
per a la Investigació Judicial del sector elèctric (QAE) anuncia que la presència del nou
comptador intel·ligent suposa un increment de l’import del rebut de la llum entre un
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•

•

•

•

•
•

20% i un 35%. Aquest estudi s’ha dut a terme amb més de 1.500 consumidors acollits
a la tarifa regulada, denominada Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC),
aportant factures reals de l’últim any.
Possible alteració a distància de la lectura dels comptadors. No existeix garantia
que els kWh facturats siguin els realment consumits, ja que la companyia elèctrica pot
alterar des del centre de control la lectura dels comptadors.
Reducció de la vida útil dels electrodomèstics i augment del risc d’incendis. A
les zones on s’ha instal·lat, s’ha observat una associació entre els comptadors
intel·ligents i l’augment del risc d’incendis elèctrics.
Interferències amb aparells elèctrics. El senyal dels nous comptadors crea
interferències en els ordinadors, televisors, equips de so, sistemes de seguretat i és
audible en els equips d’alta fidelitat.
Augment del risc de robatoris. Serà possible saber quins aparells electrodomèstics
utilitzem, a quina hora del dia, el nombre de membres de la nostra família, si hi som a
casa o si hem marxat de vacances. Tan FACUA-Consumidors en Acció com la Policía
Nacional alerten que els nous comptadors eleven el risc de robatoris. Davant la
passivitat del Govern de l’Estat, que no ha pres mesures al respecte, l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) confirmen que els comptadors de la llum afavoreixen els robatoris
en els habitatges.
Menys llocs de treball. Tot es farà a distancia des de la Central.
Augment de la centralització oligopolística. Reforça els vicis del sistema actual,
gens transparent, malbaratador d’energia, mediambientalment insostenible, abusiu, i
deixa els consumidors sota els interessos de las grans empreses elèctriques i de la seva
col·lusió amb els governs.

L'única manera de paralitzar la instal·lació dels nous comptadors telegestionables de
l'electricitat, del gas i de l'aigua fins que es garanteixi la seva innocuïtat per a la salut, la
protecció de dades, la transparència en la gestió, i l'eficiència energètica, és la mobilització
ciutadana que es tradueixi en acció legislativa. Així és cóm s’ha aconseguit que la seva
instal·lació s’hagi fet opcional a països on es pretenia que fossin obligatoris (Països Baixos,
2009; Regne Unit, 2012; Àustria, 2013). A Catalunya, el 8 d'octubre de 2014, la Comissió
de Territori i Sostenibilitat ja va debatre la problemàtica de la instal·lació dels comptadors i
es va aprovar la Resolució 799/X del Parlament de Catalunya, en la qual s’instava el Govern
de Generalitat a demanar al Govern de l’Estat que:
•

Compleixi la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a
l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els
anomenats «comptadors intel·ligents» i:

1. Assegurar que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta

•

•
•

d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència
energètica i els beneficis per als clients finals; i, alhora, garantir la seguretat
dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la
privadesa dels clients finals.
2. Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible
per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat
abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final.
Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones
afectades
per
síndromes
de
sensibilització
central
(entre
elles
la
hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris per a avaluar si la
utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones –inclosos
també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones embarassades– i
apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons el qual el nivell
d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte els
efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de formació
ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses de lectura de
comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball.
Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya d’informació i
sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb relació als camps
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electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut humana,
campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de l’Estat perquè
sigui executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin.
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. Instar el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat la paralització
preventiva de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels
incompliments per part del mateix Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, de 25
d’octubre de 2012, relativa a l’objectiu del 20% per al 2020 d’eficiència energètica, en tots
els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i
tenint les recomanacions del Parlament Europeu sobre l’aplicació del principi de precaució
per evitar riscos sobre la salut de les persones.
Segon. Instar el Govern de la Generalitat a acordar una suspensió temporal en el
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables pel fet que el Govern
espanyol no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució 799/X del
Parlament de Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents, en relació amb la protecció de
dades dels consumidors i la protecció de la salut dels ciutadans, fins que no es realitzin
estudis concloents sobre la seva no-repercussió en la salut i la seguretat en la protecció de
dades, i fins que les companyies elèctriques compleixin la llei en relació amb la lliure
competència permetent la compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la xarxa
elèctrica i que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador.
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a ocupar-se, a través de la Direcció General de
Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, de les afectacions de la
contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual com fa amb la
contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i la
contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut.
Quart. Instar el Govern de la Generalitat a atendre, per mitjà de l’Agència Catalana del
Consum i les oficines municipals d’informació al consumidor, les reclamacions de la
ciutadania en relació amb el seu dret a negar-se a la instal·lació de comptadors intel·ligents,
es a dir a reclamar-ne l’opcionalitat, així com les demandes de restitució del comptador
antic en cas que la substitució que s’hagi fet sense el seu consentiment o per no estar
adequadament informats.
Cinquè. Instar el Govern de la Generalitat a ordenar als cossos policials que atenguin les
demandes ciutadanes relacionades amb la instal·lació dels nous comptadors, que donin
suport als ciutadans afectats, impedint que les empreses instal·lin comptadors intel·ligents
sense autorització expressa de les persones titulars, i que aixequin acta de les denúncies
ciutadanes.
Sisè. Instar el Govern de la Generalitat a exigir a les empreses de llum, aigua i gas que
presentin en un termini de sis mesos un estudi, amb anàlisi i verificació dels requisits
imprescindibles per al correcte desplegament i posada en marxa dels comptadors de
telegestió, per tal de garantir:
•
•
•

El compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a
l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb
els anomenats “comptadors intel·ligents”.
Que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i
que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els
beneficis per als clients finals.
La seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a
la privadesa dels clients finals.
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•
•
•
•

Que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a
l’autoconsum i que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des
de les instal·lacions del client final.
Que es tingui accés a informació de la ubicació de totes les antenes i
concentradors així com a mesuraments trimestrals de nivells de contaminació
electromagnètica fruit de la implementació d’aquests dispositius.
La seva innocuïtat, que no emanaran immissions electromagnètiques o
interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut
de les persones.
La compatibilitat dels aparells en tota la xarxa i el dret a decidir la seva compra o
lloguer.

Setè. Instar el Govern de la Generalitat, sobre la base del principi de precaució, a realitzar
els estudis científics necessaris, amb professionals independents, per avaluar si la utilització
d’aquests aparells comporta algun risc per a la salut de les persones, especialment les
afectades
per
síndromes
de
sensibilització
central
(entre
aquestes,
la
hiperelectrosensibilitat), i altres col·lectius sensibles, com la població infantil i juvenil i les
dones embarassades.
Vuitè. Instar el Govern de la Generalitat a crear una taula de seguiment i estudi dels
impactes que pugui tenir sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats
comptadors intel·ligents, formada pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els
departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut Català
d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes i universitats catalanes.
Novè. Instar el Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris i urgents
per tal de disposar d’un entorn saludable, compatible amb el desenvolupament de les
tecnologies, i aconseguir l’aplicació del principi ALARA (nivells tan baixos com sigui
possibles) i del principi de precaució recollit en la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de
salut pública.
Desè. Instar el Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatius necessaris i
urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig del 2011) de l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa sobre els perills potencials dels camps electromagnètics i
els seus efectes sobre el medi ambient i la salut de les persones. Així mateix, exigir la
revisió d’aquesta resolució, de gairebé cinc anys, per analitzar estudis posteriors i proposar
nous valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans.
Onzè. Instar el Govern de la Generalitat a informar la població sobre els acords d’aquest Ple
i altres acords en el mateix sentit adoptats per ens locals i supralocals, especialment de la
petició de paralitzar la instal·lació dels comptadors intel·ligents, i del dret dels ciutadans a
oposar-se a la seva instal·lació i de sol·licitar a les empreses la restitució dels comptadors
antics en cas que la substitució s’hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat
informats adequadament.
Dotzè. Instar el Govern de la Generalitat a coordinar les actuacions derivades d’aquests
acords amb les entitats i organitzacions promotores i que donen suport a la proposta i amb
les associacions municipalistes, per tal de garantir que sigui efectiva en el territori la
moratòria del procés de desplegament dels comptadors intel·ligents i l’opcionalitat en el cas
del final de la moratòria i posterior nova implantació si es demostra la innocuïtat del sistema
PLC, la protecció de dades, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica, etc..
Tretzè. Informar els veïns i veïnes de Celrà del contingut d’aquests acords a través dels
canals de comunicació locals i donar suport a les demandes i reclamacions que presenti la
ciutadania en relació amb la instal·lació de comptadors intel·ligents.
Catorzè. Comunicar els presents acords als governs de la Generalitat de Catalunya i de
l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a
les entitats municipalistes (FMC, ACM, AMI) i a les entitats i organitzacions socials
promotores i vinculades amb la iniciativa: Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC), Plataforma Stop Comptadors, Plataforma Ciutadana per a la Investigació
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Judicial del sector elèctric (QAE), Associació ENSALUT, Plataforma Estatal Contra la
Contaminació Electromagnètica (PECCEM), plataformes ecologistes i per la salut ambiental i
associacions de persones afectades per síndromes de sensibilització central.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal i senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyora
Susana Pascual Pozo i senyor Jordi Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

10. DONACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE DOS VIGILANTS MUNICIPALS.
L’alcalde dóna compte de l’aprovació de les bases reguladores del procediment de selecció
(concurs oposició) per cobrir, amb caràcter interí per vacant, dues places de vigilants de
l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials (subgrup c2) vacants a la
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Celrà.
L’alcalde indica que les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins al
dia 19 d’octubre de 2016.
El Ple es dóna per assabentat.
11. DONACIÓ DE COMPTE DE L’AUTORITZACIÓ A FAVOR DE LA FUNDACIÓ
PRIVADA TIRGI PER A LA REALITZACIÓ DEL PARC DE LES OLORS.
L’alcalde explica el contingut de l’autorització de l’Ajuntament a favor de la Fundació Privada
Tirgi per a la realització del Parc de les Olors, amb la que es vol intentar potenciar l’interès
paisatgístic del poble, fomentar l’agricultura ecològica i respectar el medi ambient, a més de
conservar el patrimoni municipal, integrar els discapacitats en el món laboral i formatiu i
complementar l’oferta turística de la zona i promocionar el municipi.
La Fundació va rebre una subvenció per dur a terme aquest projecte i, donat que des de
l’Ajuntament també es valora positivament, per aquest motiu s’ha autoritzat la seva
realització
És un terreny que hi ha al costat de la Torre Desvern i que ocupa uns 9.000 m2 .
El Ple es dóna per assabentat.
12. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.
No n’hi ha.
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13. RENÚNCIA DE LA SRA. SUSANA PASCUAL POZO A LA SEVA CONDICIÓ DE
REGIDORA D’ICELRÀ-ERC-AM.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Susana Pascual Pozo, regidora del GM ICelrà-ERCAM, que diu el següent:
Evidentment no podia marxar sense dir adéu i donar molts agraïments. Hi ha moments en
què un ha de prendre decisions per al seu projecte de vida i aquest és el meu cas. La meva
decisió de renunciar al càrrec de regidora és purament per motius personals i laborals. Fa
uns dies vaig llegir la carta d’una companya on anunciava la seva decisió de plegar després
de deu anys al servei públic. I, després de posar-me en contacte amb ella, em va encoratjar
a fer el mateix. I aquí estic.
Avui presento la meva renúncia tancant una etapa de més de deu anys. Han estat deu anys
d’aprenentatge, de coneixences, d’amistats, de confidències, de nervis, de silencis.... Deu
anys ben farcits dels que m’emporto un bon regust de boca. M’ha agradat, sí.
Tot va començar amb una trucada a casa, va continuar amb un grup de persones
engrescades per canviar les maneres de governar Celrà i, després d’estar quatre anys a
l’oposició durant la legislatura 2007-2011, gràcies als resultats de les eleccions del 2012,
vàrem aconseguir governar Celrà amb coalició durant la legislatura 2011-2015.
La força de la gent, la seva il·lusió, la necessitat del canvi em varen impulsar a implicar-me
en la gestió municipal i crec que ho hem fet bé. Segurament amb alguna puntualització,
donat que no som perfectes.
De les àrees que vaig gestionar destaco Promoció Econòmica doncs és un referent territorial
pel volum de feina feta. N’és un exemple el Projecte Ter Gavarres que pretén donar valor al
patrimoni intangible del nostre territori, cosa que s’està aconseguint i hi ha continuïtat. Era i
és un dels punts del nostre eix principal: què tenim i projectar què volem per a Celrà els
pròxims anys. Això ja ho dèiem el 2007.
He après molt d’aquesta experiència i he après de tots i cada un dels meus companys del
grup municipal d’ICelrà. I dels que han estat companys de legislatura, com la CUP, i dels
que han estat companys a l’oposició i amb els que compartim aquest bàndol, Convergència.
Puc dir que durant l’anterior legislatura he treballat amb dos grans regidors, en Gerard i en
Magno. I ara amb tres grans regidors: en Jordi, l’Enric i en Gerard. Tots ells, per a mi, uns
grans savis. Per a mi, sou unes grans persones en majúscules. Us agraeixo, ja ho sabeu, la
vostra comprensió i respecte per la meva decisió. Sabeu que teniu en mi un suport
incondicional quan us calgui, i això va per a tots. Trobaré a faltar els bons moments de
debat i treballs junts, en els que mai ha faltat una mica d’humor. I això també va pels
membres de la CUP amb els quals també va haver-hi bons moments d’humor.
Agrair a tot el personal de l’Ajuntament la facilitat que m’han mostrat cada cop que he
vingut amb alguna idea esbojarrada, la paciència amb la qual me l’han tret del cap o l’han
moldejat per fer-la factible i viable. Un agraïment molt especial i molta estima als tècnics de
Promoció Econòmica.
Agrair als que han estat companys de camí. Primer, al Dani durant la primera etapa a
l’oposició. Després, governant amb en Dani, en Pitu, la Meritxell, la Júlia i a persones de
l’entorn que van col·laborar en el projecte de governança, destacant el paper de l’Anton a
comunicació i la Natàlia en temes d’igualtat. Als companys de Convergència, en David i la
Irina actualment, i en Bertu i la Neus anteriorment i amb els que vàrem compartir moments
de confidències. Gràcies.
I, encara que em repeteixi, agrair als companys del grup municipal d’ICelrà que han estat
regidors: Isabel, Glòria, Marta, destacant el paper d’en Gerard a qui he d’agrair la seva
generositat pel seu saber estar, pel seu suport en moments complicats, per la seva enteresa
i per la seva confiança. I, sobretot, per la seva resistència. Dies enrere encara recordàvem
la nostra etapa a l’oposició on es treballava en la idea de canviar i col·laborar des de
l’oposició, preparant super projectes com hidrogen, anella verda, carretera Palamós,
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recuperació de camins, nova estació de trens a Celrà, biomassa, carbó actiu a la
potabilitzadora, Torre Desvern, carregador de mines del nen Jesús i un llarg etcètera que
segur van acabar a les escombraries de qui governava en aquell moment.
A l’Eugeni pel seu acompanyament i el seu suport sempre, sempre, sempre, destacant la
seva feina en matèria de comunicació interna durant l’etapa 2011-2015 sense que fos
regidor i, em consta, encara continua col·laborant. O sigui.. Eugeni, si ens estàs escoltant,
moltes gràcies.
Al Magno, a qui vaig pescar literalment pels carrers de Celrà i la seva resposta sempre va
ser positiva.
Als regidors actuals Jordi, Enric i Gerard, sempre disposats. Als companys del grup
municipal que no han estat regidors però que sempre han estat oferint el suport
assessorant-nos, col·laborant amb moltes activitats del grup i municipals. Gràcies per haver
volgut compartir pensaments i il·lusió.
A tota la gent que va preparar el projecte d’ICelrà que sempre han estat, sempre hi són i
tinc la certesa que sempre hi seran.
Faig un esment especial a les parelles i famílies dels companys que han estat o són regidors
o s’han implicat d’alguna manera en el projecte. Són moltes les reunions i trobades que
s’han fet al llarg d’aquests deu anys. Sóc conscient del temps familiar que els he robat.
Gràcies.
Vull donar molts ànims a la persona que entrarà. Sap que estic molt i molt contenta que
sigui ella el relleu perquè és una dona i més sabent que ho fa amb molta il·lusió i moltes
ganes. Tal com li he dit, entra en una etapa d’aprenentatge fascinant i, de fet, la política
municipal és fascinant. Això va també per a tu, Sònia, que inicies avui aquest camí.
Endavant.
Són moltes les persones que he nomenat però a les que he donar les gràcies per ser-hi, a
les que han estat al nostre costat, i també a les que no però que ens han fet veure altres
perspectives perquè cal mirar Celrà amb una altra mirada, sobre tot agrair a totes les
persones que han confiat en algun moment les seves preocupacions perquè fossin
exposades o bé a l’equip de govern quan estàvem governant o bé ara que estem a
l’oposició. Gràcies per la vostra confiança i hem fet el que calia: representar-vos i treballar
per intentar millorar la vida del poble.
Gràcies a tots els que heu pogut treballar el projecte en comú, Celrà. Aquí incloc a tothom.
Governar Celrà amb una altra mirada és possible i ha estat una tasca molt gratificant
perquè he compartit amb tots els companys del grup municipal d’ICelrà una manera de fer
des de la il·lusió, les ganes, la transparència, comunicació, cohesió, respecte, llibertat i
saber escoltar. I sempre pensant en la gent del poble.
Gràcies.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, que agraeix a
la Susana els deu anys de treball envers el municipi i, a partir d’aquí, li desitja molts èxits
en la seva nova etapa, tant familiar com laboral. Li desitja molta sort i li dóna moltes gràcies
per tot.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM,
que comenta que va ser la Susana la que fa deu anys va iniciar el moviment d’ICelrà i,
sense ella, aquest moviment com a plataforma ciutadana no hauria existit. Ha estat una
noia incansable, no sap d’on ha tret el temps, però ara cal deixar-la descansar un parell
d’anys i aleshores es tornarà a parlar. Li dóna les gràcies.
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L’alcalde comenta que, abans com a CUP i ara en nom del poble de Celrà, li agraeix la feina
feta durant aquests deu anys i la feina que farà, ja que sap que continuarà implicada amb el
poble encara que no sigui com a regidora. Tothom sap que és una persona activa a qui li
agrada col·laborar i que sempre ho fa el millor possible. I això és el que necessita Celrà,
gent que tingui ganes de treballar i fer coses i fer avançar el municipi.
En nom dels celranencs i celranenques, li dóna les gràcies i li desitja que tot li vagi molt bé
en aquesta etapa que ara comença.
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 comparteix que
l’Eugeni encara segueix treballant en la pàgina web, que espera que pugui finalitzar. També
està molt contenta que la substituta de la Susana sigui una dona perquè així les dones
poden anar prenent el relleu en aquesta societat. Li dóna les gràcies per la feina que ha fet
durant aquest temps i no dubta que continuarà col·laborant, com sempre, en la vida
d’aquest poble i de posar el granet de sorra que es té la sort que s’ha anat construint entre
tots i que és fantàstic. Li dóna les gràcies i li desitja molta sort.
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 5 d’octubre de 2016, registre d’entrada municipal número 3889, la Sra. Susana
Pascual Pozo, regidora d’ICelrà-ERC, presenta la seva renúncia com a regidora. El mateix
dia compareix davant la secretària de la corporació i de l’alcalde per ratificar-ne la renúncia.
3. També en data 5 d’octubre de 2016 la secretària de la corporació emet informe sobre el
procediment i legislació aplicable.
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, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la Sra. Susana Pascual Pozo a la seva
condició de regidora del grup municipal ICelrà-ERC a l’Ajuntament de Celrà.
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Segon. Instar a la Junta Electoral la designació de/la candidat/a següent de la llista perquè
expedeixi la credencial corresponent.
Tercer. Notificar aquest acord a la Sra. Susana Pascual Pozo.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal i senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyora
Susana Pascual Pozo i senyor Jordi Puig Boada
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

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.
L’alcalde dóna compte al Ple dels decrets d’Alcaldia, que es relacionen tot seguit:
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Registre
2016/0531
2016/0530
2016/0529
2016/0528
2016/0527
2016/0526
2016/0525
2016/0524
2016/0523
2016/0522
2016/0521
2016/0520
2016/0519
2016/0518
2016/0517
2016/0516
2016/0515
2016/0514
2016/0513
2016/0512
2016/0511
2016/0510
2016/0509
2016/0508
2016/0507
2016/0506
2016/0505
2016/0504
2016/0503
2016/0502
2016/0501
2016/0500

Data
30/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
23/09/2016
22/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
19/09/2016
19/09/2016
19/09/2016
19/09/2016
16/09/2016
16/09/2016
16/09/2016
16/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
14/09/2016

Interessat
SECRETARIA
LL.B.M.
GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA
CARNIQUES CELRA SL
EDUCACIO
SECRETARIA
SECRETARIA
COMPTABILITAT
ASSOCIACIO DONES MARROQUINES DE CELRA
SECRETARIA
CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES SL
INTERVENCIO
ARIDS DEL TER SL
ASSOCIACIO EL LOCAL ESPAI MUSICAL
SECRETARIA
E.P.
J.C.G.
COMPTABILITAT
DIPUTACIO DE GIRONA
PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS
AJUNTAMENT DE CELRA
TIRGI S.L.
M.A.J.
SECRETARIA
SECRETARIA
PERSONAL
SECRETARIA
PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS
C.B.V.-G.V.T.
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA

Descripció
Convocatòria Comissió Informativa Directorial: 5 d'octubre de 2016
Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
Acolliment subvenció Dipsalut: activitats de promoció de la salut Pm07
Constitució Comissió d'Estudi: reglament cos de vigilants municipals
Designació coordinador seguretat i salut
Aprovació relació factures remesa F/2016/32
Aprovar pròrroga autorització ús espai al local de Promoció Econòmica
Sol·licitud pròrroga justificació subvenció DDGI EMDC
Adjudicació contracte menor obres: paleteria tancament pavelló
Modif pressupost 10/16: per transferència de crèdit amb aplicacions d'igual programa
Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
Donar-se per assabentat d'activitat econòmica innòcua
Adjudicació contracte menor serveis manteniment camp futbol
Imposició sanció per infracció administrativa
Imposició sanció per infracció administrativa
Aprovació relació factures remesa F/2016/31
Acolliment subvenció DIGI: despeses de funcionament llar d'infants curs 2015-2016
Incoació expedient per donar de baixa habitants del padró municipal d'habitants
Sol·licitar al Consorci AOC el servei AOC e-SET
Aprovació factura venda paper/cartró agost 2016
Donar-se per assabentat modificació activitat econòmica innòcua
Sol·licitud subvenció programes de suport en la planificació estratègica 2016
Acceptació renúncia per dur a terme el contracte de serveis de tapís
Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar pagament per locomoció i dietes
Llistat provisional admesos/es i exclosos/es concurs oposició arquitecte/a
Donar de baixa habitants del padró municipal d'habitants
Imposició sanció per infracció administrativa
Convocatòria junta de govern local de data 19 de setembre de 2016
Contractació laboral temporal com a auxiliar administrativa per substitució
Sol·licitud subvenció DIPSALUT: programa PT10
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2016/0499
2016/0498
2016/0497
2016/0496
2016/0495
2016/0494
2016/0493
2016/0492
2016/0491
2016/0490
2016/0489
2016/0488
2016/0487
2016/0486
2016/0485
2016/0484
2016/0483
2016/0482
2016/0481
2016/0480
2016/0479
2016/0478
2016/0477
2016/0476

14/09/2016
13/09/2016
13/09/2016
13/09/2016
13/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
09/09/2016
08/09/2016
08/09/2016
07/09/2016
06/09/2016
06/09/2016
06/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016

SECRETARIA
GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA
VODAFONE ONO SAU
A.C.A.
COMPTABILITAT
F.X.P.
LOPSE CARNS SL
M.R.M.
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
R.M.R.
PROMOCIO ECONOMICA
COMPTABILITAT
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
F.G.
SECRETARIA
SECRETARIA

Contracte menor serveis: disciplines EMDC curs 2016-17
Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
Aprovació relació factures remesa F/2016/30
Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia obra menor
Donar-se per assabentat canvi nom activitat
Devolució fiança residus construcció
Sol·licitud subvenció PUOSC 2016-2017 (reparacions, manteniment i conservació)
Subscriure compromís prestació treballs en benefici de la comunitat
Convocatòria Ple ordinari: 13 de setembre de 2016
Contracte menor serveis: adjudicació fase "Acompanyament en la selecció de candidats" - Projecte Conrea't
Aprovar devolució
Sol·licitud subv GENCAT: incentivar contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries Programa Garantia Juvenil
Aprovació relació factures remesa F/2016/29
Concessió bestreta
Incoació procediment sancionador per infracció administrativa
Incoació procediment sancionador per infracció administrativa
Incoació procediment sancionador per infracció administrativa
Incoació procediment sancionador per infracció administrativa
Incoació procediment sancionador per infracció administrativa
Desestimar recurs de reposició per imposició de sanció per infracció administrativa
Convocatòria junta de govern local ordinària de data 5 de setembre de 2016
Concessió reducció d'un terç de la jornada laboral per atendre fill
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15. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, que
pregunta el següent:
1. En quin punt estan les obres de l’Escola Aulet?
2. Se sap ja amb seguretat l’horari d’obertura de la pista de pàdel?
3. Hi ha alguna novetat pel que fa a les enquestes del Porta a Porta tenint en
compte que es va allargar el període per contestar-les?
4. Per quan està prevista l’activació de les targetes de la deixalleria del Consell
Comarcal del Gironès per fer-la servir també de punt d’emergència?
5. Exposa dues demandes veïnals que li han fet arribar. La primera, si es pot
aconseguir que no aparquin tants camions al carrer Pirineus, concretament des
del carrer Aumet fins al carrer Arenys, aproximadament, doncs el nivell de
brutícia i d’oli és considerable.
L’altra, és que al carrer Cabanya, concretament des del carrer Robert Mercader
fins al carrer Aumet està molt fosc i, tenint en compte que el paviment també
està força malmès, si hi ha la possibilitat de col·locar més lluminària en aquella
àrea.
La Sra. Ferrer respon el següent:
3. Encara no s’ha fet el buidatge perquè encara queden tres dies per respondre-les,
però per ara hi ha 85 enquestes.
4. Tot just ara s’instal·larà el sistema de control a la deixalleria mitjançant targetes de
banda magnètica i, donat que és la mateixa empresa que ens fa el sistema de control
d’accés a l’àrea d’emergència, fins al novembre no estarà instal·lat aquest sistema
d’accés. Estem a l’espera que el Consell Comarcal del Gironès ens convoqui per
explicar-los el funcionament del sistema.
El Sr. Bartis respon el següent:
1.

Fa un parell de setmanes o més que la cuina de l’escola ja està operativa i tots els
equips estan funcionant de manera correcta i ara s’estan analitzant les obres que es
fan a l’antiga cuina i que serà la nova sala de mestres. Calcula, aproximadament, que
han de quedar un parell de setmanes d’obres, tot i que l’Administració pública té els
seus preceptes i a vegades les empreses adjudicatàries no són les millors que podrien
haver-hi per portar-les a terme. L’Ajuntament no està content amb l’actuació
d’aquesta empresa pel retard de les obres i altres situacions que s’estan produint i ja
ha demanat que s’activin totes les prescripcions del plec de condicions contractuals
per tal que s’apliquin les penalitzacions oportunes motivades per l’endarreriment en
la finalització de les obres. Però ara mateix el personal de la cuina està molt satisfet
pel resultat de les obres.

2. Encara no s’ha definit però podria ser de dilluns a divendres de 8 del matí a 10 del
vespre, tot i que no és un horari tancat i sempre es pot anar modificant en funció de
les necessitats.
5. Pel que fa als camions, s’han anat habilitant noves zones d’aparcament al carrer
Pirineus arran de les demandes que li arriben com a regidor de Promoció Econòmica.
També parla molt sovint amb els mossos d’esquadra per intentar arreglar les
situacions que provoquen alguns camioners i que ja expressen les dificultats que
tenen perquè no són camions amb matriculació espanyola. Confia que quan hi hagi
els vigilants ja hi haurà un control més exhaustiu i insistent al respecte. El Ter-80,
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que és la patrulla de mossos que atén Celrà, també ho fa a la resta de la comarca i
això vol dir que fa el servei que pot en funció de la seva disponibilitat. De totes
maneres, quan es parla amb els mossos de la problemàtica dels camions responen
que és un polígon industrial on hi ha camions i han d’aparcar. I tot i que és evident
que no es pot tenir un polígon amb restriccions d’aparcament de camions, sí que s’ha
d’intentar que quan aparquin facin un bon ús de l’espai públic.
En aquest sentit, l’alcalde manifesta pel que fa a l’aparcament del carrer Pirineus
s’han fet algunes actuacions de senyalització que sí han servit per solucionar
problemes d’alguns veïns perquè moltes vegades els camions aparcaven davant dels
seus habitatges. I fins i tot aquests veïns s’han apropat a l’Ajuntament per felicitar la
corporació que problemes que tenien des de fa anys s’hagin solucionat d’una vegada.
Pel que fa a la foscor del carrer Cabanya, es tracta d’una demanda de fa dos o tres
anys. En aquest moment es treballa per fer una actualització dels preus d’una de les
fases de desenvolupament d’aquest carrer per portar-la a terme en un termini d’uns
dos anys, aproximadament, i amb el que s’arreglarien tots els problemes
d’il·luminació, circulació i de tot tipus.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC,
que pregunta el següent:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Arran d’una demanda veïnal del carrer Costa Brava: per evitar incidents amb el
jovent que surt de l’Institut es pot col·locar un pas de vianants entre aquest carrer i
el carrer Països Catalans per aconseguir que els cotxes vagin amb més precaució?
Arran d’una demanda veïnal: alguns punts d’abocaments d’escombraries estan
malament per la foscor del carrer Cabanya i potser amb més il·luminació
s’aconseguiria més neteja.
Arran d’una demanda veïnal: se sap el cost del 4x4 de la brigada cada vegada que ha
d’anar a recollir bosses d’escombraries que no es col·loquen correctament als cubells?
De l’última regularització que es va fer del cadastre, amb la incorporació de coses
que no estaven declarades, s’ha quantificat què suposarà per al municipi?
S’ha pensat fer-ho a la inversa amb el parc immobiliari si, en el seu moment, van
pagar preus excessius? Creu que és un greuge comparatiu.
Com està la pàgina web municipal? Tot i que entén que ja s’ha contestat
anteriorment.
El projecte de la Torre Desvern s’ha encarregat a un despatx extern i, en el mateix,
s’encabia un espai per dur a terme el Parc de les Olors sobre la bassa de Can Marturi.
I avui s’ha donat compte al Ple que aquest espai queda invalidat i pregunta a què és
degut si es té en compte que el despatx extern incloïa en el seu preu aquesta
ubicació.
Com està el tema de la depuradora després de les converses mantingudes amb els
empresaris?

L’alcalde respon el següent:
7. No s’invalida res, simplement es fan projectes per tirar-los endavant. I en aquest cas
es decideix per tirar endavant un projecte per revitalitzar aquella zona, tot i que
inicialment estava previst dur-lo a terme a la bassa de Can Marturi. Però un cop
existeix la possibilitat molt elevada de que l’Ajuntament rebrà els fons europeus, a
més dels 100.000 € que ha atorgat la Diputació de Girona, es comença a treballar no
amb un avantprojecte sinó amb un projecte que ja és definitiu i on apareixen els
canvis, sense cap cost per a l’Ajuntament. L’únic que s’ha fet és canviar la ubicació de
lloc.

Acta 8/2016
13 de setembre de 2016

8. S’ha avançat molt, tenint en compte que es tracta d’una depuradora que en hores
punta llença aigua directament sobre el riu perquè sobrepassa la seva capacitat. Per
ara tot avança molt correctament i ben aviat s’organitzarà una reunió de l’Associació
d’empresaris i propietaris del Polígon Industrial per fer-los arribar l’acord a què s’ha
arribat amb l’ACA i que tracta d’ampliar la depuradora actual, tal com li va plantejar
l’equip de govern fa un any, amb els costos repartits en funció del que vulgui abocar
cada empresa en la nova part que es construirà. I hi ha moltes possibilitats que
l’ampliació ja tingui lloc l’any vinent i és una notícia molt bona perquè després d’un
any de negociacions molt dures finalment s’ampliarà.
1. Ja s’ha parlat amb els veïns i l’equip de govern és plenament conscient de la
problemàtica que existeix. Ja està previst arreglar l’encreuament entre el carrer Costa
Brava i el carrer Països Catalans i es buscaran les solucions perquè els cotxes vagin
més a poc a poc.
2. Ja ho té en compte i pren nota.
4 i 5. L’altre dia va sortir publicat al diari que Hisenda farà una regularització d’ofici i que
Celrà està inclòs en la seixantena de municipis que la passaran. Fins ara s’ha fet una
regularització parcial demanada per l’Ajuntament, però la d’ara ve imposada i ha de
servir també per a la gent que fins ara estava pagant massa perquè pagui menys i a la
inversa també. És preferible que la regularització sigui per a tot el poble i no sectorial
que doni lloc a les injustícies actuals pel que fa al que ha de pagar cadascú per finques
similars.
3. Ara mateix no el recorda però el butlletí informatiu que ha de sortir la setmana vinent
ja parla d’aquest cost. El butlletí està basat en temes relacionats amb el Porta a Porta i
que serveixen per conscienciar la ciutadania. Concretament, aquest tema suposa un
cost econòmic i la dada concreta sortirà en el pròxim butlletí.
El Sr. Fernàndez pregunta si es continuen imposant sancions, a la qual cosa la senyora
Rosa Maria Melero Agea, secretària, respon que s’estan tramitant contínuament. No
disposa de la dada exacta però en el pròxim Ple ordinari pot aportar-la.
El Sr. Fernàndez contesta que l’ideal seria que aquestes sancions compensessin aquest
cost, a la qual cosa la secretària respon que molts procediments arriben a la via
executiva.
L’alcalde indica que l’Àrea de Medi Ambient està treballant en el nou Plec de
prescripcions tècniques i també s’estudiarà com fer-ho doncs inicialment no es va
preveure i ho està assumint actualment la brigada.
Pel que fa a l’increment que suposarà per al municipi la regularització cadastral, no es
podrà comprovar fins que no es porti a Ple el pressupost de l’any 2017 doncs aleshores
es veurà exactament la diferència que hi ha d’ingressos en el capítol d’IBI de l’any 2016
al 2017. També vol clarificar que la revisió cadastral demanada per l’Ajuntament es va
fer durant el mandat anterior, ja que l’equip de govern actual no ho ha demanat en cap
moment.

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.

