
                               Acta 10/2016
8 de novembre de 2016

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
 
Número: 10/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 8 de novembre de 2016
Horari: de 20.30 hores a 22.40 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 8 de novembre 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
Sr. Enric Cabarrocas Illa
Sr. Jordi Puig Boada
Sra. Laura Manzano Casademont
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 11 D’OCTUBRE 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.

El senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM fa l’esmena següent:

En la seva intervenció en el punt 8. Dictamen sobre la moció de suport a la Conca del Ter, a
la recuperació del cabal ecològic i a la reducció del transvasament, allà on diu:

(...)  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 el
nivell  puja.  Aquestes  són  necessitats  del  Baix  Ter  pel  que fa  al  regadiu  doncs  hi  ha
èpoques que per poder regar no manté el seu cabal hidrològic. I amb aquestes mesures
també s’està malmetent la fauna del riu.

Ha de dir:

 (...) 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.

No es formula cap observació més, per la qual cosa l’acta de la sessió ordinària del dia 11
d’octubre de 2016 s’aprova per unanimitat.  

2.  PRESA  DE  POSSESSIÓ  DE  LA  SRA.  LAURA  MANZANO  CASADEMONT  COM  A
REGIDORA D’ICELRÀ-ERC-AM.

L’alcalde dóna la benvinguda a la Sra. Laura Manzano Casademont i l’anima a treballar per
al poble com fan tots els grups municipals. Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa
Maria Melero Agea, secretària, que recorda que en el Ple de la corporació celebrat el dia 11
d’octubre va prendre coneixement de la renúncia a la seva condició de regidora municipal la
Sra. Susana Pascual Pozo, regidora del grup municipal  d’ICelrà-ERC-AM (ICelrà-Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord municipal). I també van renunciar com a regidors la Sra.
M. Àngels Viñolas Segarra i el Sr. Magno Maneu Marcos. A tal efecte, es va instar la Junta
Electoral  Central  que designés la  següent  candidata  de la  llista,  la  Sra.  Laura Manzano
Casademont, perquè expedís la credencial corresponent.

La Junta Electoral Central ha emès la credencial que designa com a regidora de l’Ajuntament
de Celrà a la Sra. Laura Manzano Casademont.



                               Acta 10/2016
8 de novembre de 2016

La  Sra.  Manzano  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. Manzano
a posar-se en peu per procedir a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa, a 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. Manzano respon:

Sí, ho prometo per imperatiu legal. 

Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del
Parlament,  del  president i  del  Govern de la  Generalitat  de Catalunya per  exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions,
l’Estat català lliure i sobirà.

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. Manzano ha adquirit
plena condició de regidora de l’Ajuntament de Celrà.

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 555/2016 de 6 d’octubre

Es concedeix la compactació del permís de lactància per atendre el seu fill a la Sra. Ester
Barneda Gratacós, cap de la depuradora, des del dia 10 d’octubre fins al dia 28 d’octubre de
2018. Des del dia 31 d’octubre fins al dia 10 de novembre de 2016 la Sra. Barneda gaudirà
de les vacances del 2016.

També se li concedeix el permís de reducció d’un terç de la jornada laboral per atendre el
seu fill, amb efectes des del dia 31 d’octubre fins al dia 20 de juny de 2016, passant la seva
jornada de treball de 40 hores a 27 hores setmanals.

Decret 584/2016 de 25 d’octubre

Es  concedeix  a  la  Sra.  Yolanda  Zamora  Mínguez,  directora  de  les  EB  municipals,  la
compactació del permís de lactància per atendre la seva filla des del dia 26 d’octubre fins al
dia 2 de novembre de 2016.

També se li concedeix la compactació del permís de reducció d’1/3 de la jornada laboral per
atendre la seva filla des del dia 3 de novembre fins al dia 21 de desembre de 2016.
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Des del dia  9 de gener fins al  dia 7 de febrer de 2017 la Sra. Zamora gaudirà de les
vacances de l’any 2016.

El Ple es dóna per assabentat. 

4. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 567/2016, DE 17 D’OCTUBRE,
MITJANÇANT EL QUAL ES MODIFICA PARCIALMENT LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
340/2015, DE 22 DE JUNY, SOBRE DELEGACIÓ ESPECÍFICA D’ATRIBUCIONS. 

L’alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia 567/2016, de 17 d’octubre, que diu així: 

ANTECEDENTS DE FET

1.  En  l’estructura  del  cartipàs  municipal  per  a  l’actual  mandat  corporatiu  2015/2019
s’efectuava mitjançant Decret d’Alcaldia 340/2015, de 22 de juny de 2015, una delegació
específica d’atribucions  respecte els assumptes següents:

REGIDOR/A                                                                                           ASSUMPTE

Hector Cabrera Valera Joventut i Patrimoni 

Mercè Amich Vidal Gent gran i Igualtat 

Especificant-se en aquest Decret, a efectes de delimitació de l’àmbit d’actuació de cadas-
cuna d’aquestes regidories, els camps d’actuació i les matèries que inclouen.

2. En sessió ordinària del dia 13 de setembre de 2016 el ple de l’Ajuntament de Celrà va
prendre coneixement de la renúncia del Sr. Hector Cabrera Valera al seu càrrec de regidor
del grup municipal CUP-PA.

3. En sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Celrà, del dia 11 d’octubre de 2016, la
Sra. Sonia Fortià Martí va prendre possessió com a regidora de la corporació.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 43, 44 i 45 del Reglament d’
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre; l’article 43 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals estableixen la possibilitat que l’Alcaldia pugui delegar en
els Regidors/es municipals l’exercici d’aquelles atribucions pròpies, que no siguin indelega-
bles legalment.

Aquesta Alcaldia considera convenient modificar les delegacions conferides mitjançant el
decret d’Alcaldia número 340/2015, de 22 de juny.

Per tot l'exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 53 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya estableixen la facultat de l’Alcalde de delegar les atribucions
que la Llei li atorga.

En virtut de l’esmentat anteriorment,
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RESOLC

Primer.- Modificar parcialment la resolució d’aquesta Alcaldia número 340/2015, de 22 de
juny, sobre la delegació específica d’atribucions, en els termes següents:

REGIDOR/A                                                                                           ASSUMPTE

Mercè Amich Vidal Joventut i Igualtat 

Sònia Fortià Martí Gent gran i Patrimoni

A efectes de delimitació de l'àmbit d'actuació de cadascuna d'aquestes Regidories, corres-
pondran a aquestes els camps d'actuació i les matèries següents:

1. REGIDORIA DE JOVENTUT I IGUALTAT

JOVENTUT

1. Activitats relacionades amb el món de la joventut.

2. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis a la joventut, tal com el
Casal de Joves.

3. Organització d’activitats dirigides a la joventut.

4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de
competència d’aquesta Alcaldia, no hagi estat objecte de delegació general ni especial a
favor d’un altre Regidor o Regidora.

IGUALTAT

1. Polítiques d'igualtat. 

2. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta
Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regi-
dor o Regidora.

2. REGIDORIA DE GENT GRAN I PATRIMONI

GENT GRAN

1. Gestió de les polítiques adreçada a la gent gran.

2. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta
Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regi-
dor o Regidora.

PATRIMONI

1. Gestió, coordinació, manteniment i conservació del patrimoni municipal.

2. Gestió, conservació i  propostes en relació al Patrimoni Històric-Artístic. 

3. Difusió i foment cultural del Patrimoni Històric-Artístíc.

4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta
Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regi-
dor o Regidora.
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Aquestes delegacions engloben les facultats de direcció, impuls, gestió, fins i tot la firma
de quants documents de tràmit siguin necessaris, i control dels serveis i activitats objecte
de la delegació, i presentar propostes per a la seva resolució pel Ple o la Junta de Govern
Local, sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers que queda reservat a l’Alcalde o al Ple en funció de les respectives competències, i
sota la coordinació de l’Alcaldia. 

Mantenint-se les restants delegacions en els mateixos termes establerts en el Decret d’ Al-
caldia 340/2015, de 22 de juny de 2015.

Segon. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen els arti-
cles 43 i següents del ROF i en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent
susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

Tercer. Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Regla-
ment d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Re-
ial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des de la data d'aquesta Resolu-
ció, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Al-
caldia.

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment de les  Regidores delega-
des,  assumirà directament i  automàticament les seves competències aquesta Alcaldia,
com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la po-
testat d’advocació, en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova expressa
en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats en l’expedient.

L’Alcaldia podrà avocar les delegacions que es confereixen per a la gestió dels serveis
quan, per raó especial o d’oportunitat, s’estimi necessari, i el seu manteniment es produ-
eix mentre no s’acordi la seva expressa revocació.

Quart.  Comunicar aquesta resolució a la Sra. Fortià i a la Sra. Amich, que es considerarà
acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa, en un termini de 24 hores des de la
seva notificació, o es fa ús de la delegació i procedir a la seva publicació en el Butlletí Ofi-
cial de la Província de Girona, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura d'aquesta Resolu-
ció per l’Alcalde.

Cinquè. Donar compte al Ple en la propera sessió plenària.

El Ple es dóna per assabentat. 

    
5. INFORMACIONS

L’alcalde  cedeix  la  paraula  a  la  senyora  Sònia  Fortià  Martí,  regidora  de  Gent  Gran  i
Patrimoni, que informa del següent:

PATRIMONI

 S’ha reunit amb el Sr. Pere Pla, que fa la prospecció de Patrimoni i ha repassat què
s’està fent en relació amb el Catàleg de Patrimoni i al voltant de Celrà.  

 La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de l’àlbum de cromos de Celrà per
un import de 2.800 €.

 Ha arribat un informe arqueològic de la Torre Desvern on s’informa que s’ha  trobat
una construcció prèvia de la que encara no es pot concretar la cronologia. 
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GENT GRAN

 Ha participat de la reunió de la  Comissió de Seguiment que mensualment celebren
Jubilus, Serveis Socials i la tècnica de l’Ajuntament.

 Ha mantingut una reunió amb la representant de Jubilus, que l’ha informat de tot el
que s’està duent a terme a Can Ponac. I juntament amb l’ABS de Celrà han presentat
un pòster de tots els serveis que Jubilus fa a Celrà i que es penjarà al CAP. 

 També s’ha trobat amb la Junta de Can Ponac, que l’han informat de tot el que duent
terme. 

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

COOPERACIÓ

 Aquest divendres a les 18.45 hores hi ha una trobada de Cooperació al Teatre Ateneu
per  parlar  dels  projectes  a  treballar  i  a  què  es  destinarà  el  crèdit  previst  en el
pressupost de 2016.

 També a l’Ateneu hi ha una xerrada de la Montse Escruela, una dona que viu a Celrà
i que és nutricionista de “Acción contra el hambre” per parlar sobre el paper de les
ONG. 

 El 25 de novembre el Sr. Albert Garrido, periodista de El Periódico, farà una xerrada
sobre el paper d’Aràbia Saudita i l’Iran a Orient Mitjà i a la Guerra de Síria.

 El 26 de novembre a les 20.00 hores a Can Cors s’ha organitzat, juntament amb el
Jovent de Celrà i gent del poble, una vesprada per les refugiades que inclou una obra
de teatre i l’actuació de varis grups, com Banana Beach. 

 A principis del mes de desembre vindrà en  Nicolas Valle, corresponsal de TV3, per
parlar de Turquia. 

COMUNICACIÓ

 Es  treballa  en  la  revista  la  Llera  del  Ter,  que  surt  al  mes  de  desembre,  i  en
l’InfoCelrà. 

 Actualment  es treballa  en un  Pla  de comunicació per  gestionar  la  informació  del
municipi tant a través dels mitjans de comunicació com a través de les xarxes socials
de l’Ajuntament. 
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L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Jan  Costa  Rengel,  regidor  de  Serveis  Socials  i
Habitatge, que informa del següent:

SERVEIS SOCIALS I HABITATGE

 Va mantenir una reunió amb el Servei de Mediació i amb el Sr. Pere Cortada, que és
el responsable en matèria d’immigració. 

 Va  anar  a  la  coordinadora  d’ONG  de  les  comarques  gironines per  fer  un
assessorament a dues entitats de l’àmbit social del municipi. 

 Des  del  servei  de  mediació  s’està  elaborant  un  protocol  de  festes,  casaments  i
batejos de col·lectius nouvinguts per conèixer les seves necessitats i per acordar una
bona convivència amb tots els veïns. 

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

MEDI AMBIENT

 Continua  el  control  de  les  colònies  de  gats  i  esterilització juntament  amb  els
voluntaris d’aquestes colònies. S’han instal·lat deu cartells informatius al barri vell
perquè la gent sàpiga què fer si alguna vegada s’agafa un gat que ja té propietari. 

 
 Arran de la subvenció concedida a tal efecte, ja ha finalitzat el repàs del ferm dels

tres camins de les planes, Sant Miquel i Els Àngels, i que ha suposat un total de 7,5
quilòmetres. 

 S’han pavimentat els dos trams del camí de les Planes que tenien una forta pendent i
presentaven un estat rocós que sempre s’aguditzava amb les pluges. En total, uns
185 metres. 

 S’ha realitzat una visita a la comarca del Pallars Subirà, concretament a Sort, amb la
tècnica de Medi Ambient per conèixer l’experiència de la planta de compostatge que
tenen i també per veure com funciona el sistema Porta a Porta. 

 L’Ajuntament ha rebut la visita de l’Ajuntament de Pollença, de Palma de Mallorca,
per conèixer l’experiència de Celrà amb el Porta a Porta i, especialment, pel que fa a
la identificació de l’usuari. 

 Han començat les inscripcions per al mercat de segona mà que se celebra el proper
20 de novembre i tothom que vulgui participar es pot adreçar al correu electrònic
mediambient@celra.cat.

 Ja s’ha tancat el període per contestar les enquestes del Porta a Porta, amb un total
de 231 respostes. Actualment s’està treballant  amb l’informe de la recollida i es
presentarà més endavant. 

 Ha realitzat una sortida formativa amb Galanthus, que es duu a terme un cop al 
mes.  
  

mailto:mediambient@celra.cat
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PARTICIPACIÓ

 S’han  celebrat  dues  trobades  de  pressupostos  participatius i  demà  es
penjaran a la pàgina web les vuit propostes que va presentar l’equip de govern més
una proposta que ha presentat  la  ciutadania.  Aquesta trobada tan sols  dura una
hora, de 8 a 9 del vespre, i s’ha dividit en tres parts. La primera, per explicar què és
un  pressupost  i  de  què  es  composa;  la  segona,  per  analitzar  les  propostes
presentades tant per l’equip de govern com per la ciutadania i recollir les noves que
sorgeixin  i  la  tercera  per  presentar  la  nova  aplicació  que  molt  aviat  estarà  en
funcionament.   

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

IGUALTAT

 Continuen els cursos de formació del professorat de secundària de l’Institut i
tan sols queden dues sessions.  

 Es va realitzar una visita al Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt per
mantenir  una  reunió  amb el  Servei  Integral  d’Atenció  a  la  Dona  (SIAD)  amb la
finalitat de  posar en comú la realitat del municipi i obrir noves línies de treball en el
futur. 

 S’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona de Participació Ciutadana. Tant
l’Àrea  de  Participació  com  l’Àrea  d’Igualtat  treballen  amb  metodologies  molt
transversals i s’ha pensat fer un projecte entre les dues àrees per aconseguir una
renovació d’eines metodològiques basada en la renovació tecnològica dels processos,
posar tablets al poble,etc.

 El 25 de novembre tindran lloc els actes que es fan constar a l’agenda.   

JOVENTUT

 Hi ha un problema a l’edifici del Moll,(seu dels Tatxecs, del Jovent de Celrà, de
l’Esplai  i  d’altres  col·lectius  que  s’hi  reuneixen  cada  setmana)  perquè  amb  la
calamarsada que va tenir lloc el mes passat (a més de deficiències estructurals que
tenia l’edifici) s’ha malmès una biga de fusta d’un voladís interior i una bigueta de
fusta exterior que suposen una afectació estructural de l’edifici i que ha motivat el
seu tancament  provisional  per  perillositat  evident  per  a  les  persones de  dins  de
l’edifici. 

Donat que la titularitat d’aquest edifici és d’ADIF s’ha demanat un pressupost del cost
de les obres de manteniment, que ascendeix a 3.158,10 €. Ara s’ha d’enviar a ADIF
perquè l’assumeixi o bé descomptin aquest import del lloguer que actualment està
pagant l’Ajuntament per l’espai. Entre les àrees de Cultura i Joventut s’han reubicat
totes les entitats que feien ús d’aquest espai perquè no es veiessin afectades les
seves activitats. 

 Local Jove: s’ha iniciat el projecte de La Clau on cada dimecres a la tarda hi
hau una temàtica relacionada amb hàbits de salut sexual, hàbits saludables, tallers
emocionals, etc. Hi ha una persona que ho està dinamitzant i la primera sessió va
tenir lloc dimecres passat amb la creació d’un primer grup de joves, i la finalitat és
aconseguir un grup de joves cohesionats en aquest espai.
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 Al Local Jove ha començat una nova activitat relacionada amb el projecte de

La Clau i que tracta de la salut juvenil enfocada en l’àmbit esportiu, tant a nivell
preventiu com a nivell actiu. El projecte s’anomena The   b  ody move i tot i que és una
activitat  oberta  a  tothom,  es  prioritzaran  les  inscripcions  de  persones  que  ja
participen del  Local Jove (Aula d’Estudi) i persones que no estan inscrites a cap altra
activitat esportiva al municipi.  

 S’han tancat ja les inscripcions per a la Brigada Jove.

 Un cop més, s’ha ofert des de l’Ajuntament el servei Bus Nit adreçat a les Fires de
Girona amb la finalitat de prevenir els accidents a la carretera.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que informa del següent:

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 El  SOC ha concedit  una subvenció de 55.000 € lligada al  Programa de Garantia
Juvenil i que ha servit per contractar cinc joves menors de 30 anys, que no hagin
treballat el darrer mes, que estiguin apuntats al Pla de Garantia Juvenil i que tinguin
titulació (cicles formatius o estudis universitaris). 

Les cinc persones que va sol·licitar  l’Ajuntament les han concedit  i  les àrees que
cobriran són: 2 per reforçar l’àrea de Medi Ambient (reforç sistema Porta a Porta i
complementar tasques que l’educador ambiental  no pot dur a terme en 25 hores
setmanals),  1 per reforçar l’àrea de Cultura, 1 per reforçar l’àrea de Comunicació
(per aconseguir agilitzar la tasca pendent de la pàgina web) i 1 per reforçar l’àmbit
administratiu arran de l’Administració electrònica. Aquestes cinc persones iniciaran
les seves tasques a partir del 14 de novembre. 

 Aquest cap de setmana i el pròxim també s’enceta el projecte   Celrà al Plat,
que  es  fa  conjuntament  amb  l’Associació  de  Comerciants,  algunes  empreses  de
l’hostaleria  i  alguns  establiments  de l’alimentació.  Consisteix  a trobar  el  plat  que
identifiqui el municipi i per a això la gent haurà de fer una ruta gastronòmica pels
llocs indicats, tastar els diferents plats i emetre el seu vot. Aquesta activitat dura dos
caps de setmana i la gent que emeti el seu vot participarà en un sorteig. 

    
EDUCACIÓ 

 Ja ha finalitzat  l’obra de la cuina de l’Aulet, tot i que falten encara alguns
elements com una taula i lleixes, pintar la sala dels mestres i instal·lar els radiadors.

 El 22 de novembre el  Moviment de Renovació Pedagògica de les comarques
gironines ha escollit el municipi de Celrà per celebrar la inauguració del curs escolar i
es fa una xerrada-conferència titulada “Parlem de renovacions. Reflexions a l’entorn
de l’escola nova”. 

L’alcalde informa del següent:

 S’han realitzat vàries trobades veïnals per parlar de temes del municipi: Ordenança
circulació, Reglament del cos de vigilants municipals, projecte del Parc de la Torre de
Celrà.
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 S’ha  fet  una  ponència  sobre  el  Porta  a  Porta  al  Congrés  Internacional  Recuwatt
celebrat a Mataró. 

 S’ha celebrat una reunió amb els propietaris dels terrenys afectats pel futur carril bici
Celrà-Girona per fer-los saber que si totes les parts afectades donen el seu vistiplau
els seus terrenys hauran de ser expropiats. 

 Ha anat a Barcelona per recollir un reconeixement que la Fundació per a la Prevenció
de  Residus  i  el  Consum Responsable (que  celebrava  el  seu  desè  aniversari)  ha
atorgat a l’Ajuntament de Celrà per la feina que realitza al respecte.

 S’han realitzat  reunions amb veïns i veïnes que ho han sol·licitat i amb entitats del
municipi. 

 Arran dels  incidents que s’han produït recentment a la C-66, propietat del Servei
Territorial  de  Carreteres,  el  mateix  dia  dels  fets  va  trucar  a  la  Generalitat  de
Catalunya i, com a responsable polític de l’Ajuntament, va enviar una carta de queixa
pel que va succeir i que va motivar cues quilomètriques de vehicles tant que venien a
Celrà com que es dirigien a Girona i a altres indrets. 

El dia que el responsable polític de Serveis Territorials de la Generalitat va respondre
per demanar disculpes, la situació es tornava a repetir doncs els obrers estaven fent
un mur de contenció, fet del que no tenia cap constància. I tot i que l’empresa pot
tenir culpa, la té tota qui contracta l’empresa per no controlar la situació ni disposar
d’un  pla  alternatiu.  I  és  el  responsable  de  tot  qui  ha  de  fer  venir  els  mossos
d’esquadra per regular la situació i minimitzar una mica l’impacte que produeix a la
ciutadania. L’Ajuntament també va tornar a queixar-se per aquest segon fet.    

       El Ple es dóna per assabentat. 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

6. DICTAMEN SOBRE L’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL NOU MEMBRE
DE LA CORPORACIÓ LOCAL.

L’alcalde explica que amb motiu de la renúncia del Sr. Hector Cabrera de la seva condició de
regidor la Sra. Sònia Fortià assumirà la seva dedicació de 6.30 hores setmanals en règim de
dedicació parcial.  

Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que es sotmet al Ple:

ANTECEDENTS DE FET

1.  En l’estructura  del  cartipàs  municipal  per  a  l’actual  mandat  corporatiu  2015/2019,
mitjançant  Decret  d’Alcaldia  340/2015,  de  22  de  juny,  s’efectuava  una  delegació
específica d’atribucions respecte dels assumptes següents:

REGIDOR/A                                                                                           ASSUMPTE

Hector Cabrera Valera              Joventut i Patrimoni

Mercè Amich Vidal              Gent gran i Igualtat
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Especificant-se  en  aquest  Decret,  a  efectes  de  delimitació  de  l’àmbit  d’actuació  de
cadascuna d’aquestes regidories, els camps d’actuació i les matèries que incloïen.

2. En sessió del dia 30 de juny de 2015 el Ple de l’Ajuntament va acordar establir que els
dos membres de la Corporació que exercien els seus càrrecs en règim de dedicació parcial
serien donats d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

3. En sessió ordinària del dia 13 de setembre de 2016 el ple de l’Ajuntament de Celrà va
prendre coneixement de la renúncia del Sr. Hector Cabrera Valera al seu càrrec de regidor
del grup municipal CUP-PA.

4. En sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Celrà, del dia 11 d’octubre de 2016, la
Sra. Sònia Fortià Martí va prendre possessió com a regidora de la corporació.

5.  En  data  17  d’octubre  de  2016,  mitjançant  Decret  d’Alcaldia  567/2016,  es  resol
modificar parcialment la resolució d’Alcaldia 340/2015, de 22 de juny, sobre la delegació
específica d’atribucions, en els termes següents:

REGIDOR/A                                                                                           ASSUMPTE

Mercè Amich Vidal                Joventut i Igualtat

  Sònia Fortià Martí         Gent gran i Patrimoni

FONAMENTS DE DRET

La normativa sobre règim local, al referir-se a l’Estatut dels membres de les corporacions
locals, estableix en els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local (LRBRL), en concordança amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei   municipal  i  de  règim  local  de
Catalunya, i amb l’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF), que els membres de les corporacions locals tenen el dret de
percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de
dedicació  exclusiva  o  parcial,  així  com  a  percebre  indemnitzacions,  en  la  quantia  i
condicions  que  estableixi  el  Ple  de  la  corporació,  en  concepte  d'assistències  per  la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així
com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del càrrec.

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. Establir que, amb efectes del dia 13 d’octubre de 2016, la Sra. Sònia Fortià Martí
exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial, és a dir, amb una dedicació mínima
de 6 hores i  30 minuts setmanals a aquesta corporació i  serà donada d'alta  al règim
corresponent de la Seguretat Social.

Segon. Establir a favor de la Sra. Sònia Fortià Martí, que desenvoluparà les seves funcions
en règim de dedicació  parcial,  en funció  de  les atribucions  delegades i  assumides,  la
retribució anual de 5.280,00 € prorratejada en catorze pagues,  dotze corresponents a les
mensualitats  de  l’any  i  les  dues  restants  corresponents  a  les  mensualitats  de  juny  i
desembre.

Tercer. Notificar aquest acord a la Sra. Fortià, fent constar que s'entendrà acceptat aquest
règim de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva
notificació.  
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Quart.   Publicar  aquest  acord  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona,  al  tauler
d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació.

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, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont 

GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

7. DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI ADOPTAT EN SESSIÓ
PLENÀRIA DEL DIA 30 DE JUNY DE 2015, RELATIU A LES SESSIONS ORDINÀRIES
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

L’alcalde explica que es proposa canviar el dia de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local pel primer i tercer dimarts de cada mes a les 19.30 hores.

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 30 de juny de 2016 es va acordar establir que les sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local, amb caràcter quinzenal, tindrien lloc el primer i
tercer dilluns de cada mes, no festiu. I si és festiu es celebraria el següent dia hàbil.
Exceptuant-se el primer dilluns del mes de gener i tot el mes d'agost.

Per tal que el nou membre de la corporació pugui assistir a les sessions de la Junta de
Govern Local,  amb la  finalitat  de seguir  els  assumptes referits  a matèries  objecte de
delegació i amb l’objecte d’informar en allò relatiu a l’àmbit de les seves activitats, es fa
necessari modificar el dia a celebrar les sessions ordinàries.

L'article 99.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que la Junta de Govern Local, per a
exercir  les  seves  competències  resolutòries  té  sessions  ordinàries  amb la  periodicitat
determinada pel ple de la corporació.

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

ACORD

Primer. Modificar l’acord plenari adoptat en sessió plenària del dia 30 de juny de 2015 i
establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es convocaran amb
caràcter quinzenal, tindran lloc el primer i tercer dimarts de cada mes, no festiu. Si és
festiu es celebrarà el següent dia hàbil. S'exceptua el primer dimarts del mes de gener i
tot el mes d'agost.

Segon. Comunicar aquest acord als membres de la Junta de Govern Local.
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal i senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont

GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

8.  DICTAMEN  SOBRE  L’ADHESIÓ  AL  REGLAMENT  PER  A  LA  GESTIÓ  I
DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI LOCAL D’ORIENTACIÓ FAMILIAR. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació Esports i Promoció Econòmica, que explica que en el darrer Ple ja va informar que
l’Ajuntament s’ha acollit al Servei Local d’Orientació Familiar de la Diputació de Girona (que
ja  està  en funcionament  amb un grup de pares i  mares  que han assistit  a  la  primera
jornada). Però al ser un programa de la Diputació de Girona, aquesta obliga l’Ajuntament a
adherir-se al seu reglament i és el que es proposa avui al Ple.

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:

En  data  6  d’octubre  de  2016  (registre  d’entrada  municipal  número  3921)  Dipsalut,
organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, comunica a la corporació que ha
estat seleccionada per formar part del programa d’orientació familiar per al curs 2016-
2017. I assenyala que per poder gaudir del servei és necessari formalitzar l’adhesió al
Reglament del programa, amb indicació del  nom de la persona responsable del servei al
municipi i el lloc on es desenvoluparan les sessions del Servei Local d’Orientació Familiar
(SLOF).

El Servei Local d’Orientació Familiar és un programa d’orientació familiar i assessorament
a pares i mares per incrementar la qualitat de la vida familiar,  dotant-la d’estratègies
educatives,  orientacions  i  recursos  per  tal  de  millorar  les  seves capacitats  parentals  i
educatives. 

Les activitats del SLOF són les següents:

 Escola de mares i pares (EMP)
 Xerrades divulgatives
 Servei d’atenció individualitzada (SAI)
 Portal web, amb recursos pedagògics

El Reglament d’aquest servei d’orientació familiar es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província  número 158, de 17 d’agost de 2015. I aquest Reglament disposa que els ens
locals han d’aprovar aquest Reglament per poder disposar del Servei al seu municipi i
s’han  de  comprometre  a  assumir  les  seves  obligacions  per  tal  de  garantir-ne  el
desenvolupament adequat en l’àmbit local.
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L’Ajuntament de Celrà té interès en que l’SLOF es pugui organitzar al municipi i, per tant,
cal formalitzar l’adhesió al reglament d’aquest servei per al curs 2016-2017.

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

ACORD

Primer.  Adherir-se al  Reglament per a la gestió  i  el  desenvolupament del servei local
d’orientació familiar, aprovat inicialment pel Ple de la Diputació de Girona, en sessió del
dia  16 de juny de 2015 i  publicat  l’edicte  d’aprovació  definitiva  en el  BOP de Girona
número 158, de 17 d’agost de 2015, comprometent-se l’Ajuntament de Celrà a assumir
les seves obligacions per tal de garantir el desenvolupament adequat en l’àmbit local.

Segon.  Designar a la Sra. Elisenda Quintana Julian com a responsable municipal per al
desenvolupament del Servei Local d’Orientació Familiar perquè es coordini amb l’empresa
adjudicatària del servei.
 
Tercer. Definir com a lloc a on es duran a terme les sessions de l’escola de pares i mares
la Sala polivalent del primer pis del Teatre Ateneu del municipi. 

Quart. Comunicar aquest acord a Dipsalut.

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

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

Vots a favor (13)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal i senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont 

GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

9.  DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  INICIAL  DEL  REGLAMENT  DEL  COS  DE
VIGILANTS DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ. 

L’alcalde explica que va celebrar una reunió oberta a la ciutadania perquè participés també
en el Reglament i donés la seva opinió. A més dels representants municipals van assistir-hi
quatre ciutadans/es de Celrà que van fer aportacions més generals i molt interessants però
no adreçades al Reglament ni a la seva modificació. Tot i això, s’han apuntat per incorporar-
les quan el  servei  comenci  a funcionar  (cotxe,  xarxa Rescat,  lector xip gossos, controls
velocitat...). 

Tot seguit, la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, fa una lectura de la proposta que
se sotmet al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET

1.  L’Ajuntament  de  Celrà  ha  elaborat  el  Reglament  del  cos  de  vigilants  de
l’Ajuntament  de  Celrà  que  té  per  objectiu  regular-ne  la  denominació,  funcions,
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organització, formació, règim estatutari i les formes de col·locació i cooperació amb els
diferents cossos de seguretat.

2.  En  data  24  d'octubre  de  2016  la  Comissió  d'Estudi  constituïda  a  aquest  efecte,
mitjançant Decret d’Alcaldia 526/2016, de 27 de setembre, ha aprovat l'avantprojecte del
Reglament, que prèviament ha elaborat.

3. En data  25 d’octubre de 2016 ha emès informe la secretària de la corporació.

FONAMENTS DE DRET

1. D’acord amb l’ article 60.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  l’aprovació  de  les  ordenances
s’efectuen de conformitat amb l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

I l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que l’aprovació de les
ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al procediment següent:  a)  aprovació
inicial  pel  Ple, b)  informació  pública  per  un  període  mínim  de  trenta  dies  hàbils  per
presentar  reclamacions  i  suggeriments,  c) resolució  de  totes  les  reclamacions  i  els
suggeriments presentats i aprovació definitiva del Ple. En el supòsit de no haver-n’hi cap,
l’acord inicial esdevindrà definitiu.

2. L'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, disposa que correspon al Ple de la corporació aprovar
inicialment l'avantprojecte del Reglament. L'acord d'aprovació, juntament amb el projecte
de la norma, s'han de sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant un
anunci que s'ha de publicar en el  Butlletí Oficial de la Província, en el  Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d'anuncis de la corporació per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

3. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per aprovar inicialment les ordenances i
reglaments  municipals,  d’acord  amb  l’article  22.2.d  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 11/1999 i Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local i article
52.2.d 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.

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

ACORD

Primer. Aprovar inicialment el Reglament dels vigilants municipals, que s’adjunta com a
annex a aquest acord.

Segon. Sotmetre  l’acord  d’aprovació,  juntament  amb  el  projecte  de  la  norma,  a  un
període d’informació pública per formular reclamacions i al·legacions mitjançant un anunci
que  s’ha  de  publicar  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis  i  l’e-tauler  de  la  corporació  pel  termini  de  trenta  dies  hàbils  a  comptar  de
l’endemà de l’última de les publicacions de l’anunci al BOP o al DOGC. En el supòsit de no
formular-se’n  cap,  l’acord  inicial  esdevindrà  definitiu  prèvia  publicació  íntegra  del
Reglament municipal al BOP.

Tercer. Aprovat definitivament el Reglament municipal, es trametrà una copia íntegra a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
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ANNEX

REGLAMENT DEL COS DE VIGILANTS DE L'AJUNTAMENT DE CELRÀ

CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 1.Objecte

Aquest   reglament  té  per  objecte  establir   la  regulació  del  Servei   de  Vigilants  de
l'Ajuntament de Celrà pel que fa a la seva denominació, funcions, organització, formació,
règim estatuari i les formes de col·laboració i cooperació amb els cossos de seguretat.

Article 2.Denominació

Els  membres del Servei de Vigilants de l'Ajuntament de Celrà rebran la denominació de
Vigilants Municipals de Celrà.
 
Article 3.Àmbit d'aplicació

Aquest  Reglament és  d'aplicació  a  tot  el  personal  funcionari  que integra  el  Servei  de
Vigilants de l'Ajuntament de Celrà.

Article 4.Àmbit d'actuació

Els  efectius  del  Servei  de  Vigilants  de  Celrà  actuaran  en  tot  el  terme  municipal.
Excepcionalment,  podran  actuar  fora  del  terme  municipal  quan  siguin  requerits  per
l’autoritat competent en situacions d'emergència i sempre amb l'autorització prèvia dels
alcaldes corresponents. Aquestes actuacions es notificaran al Departament d’Interior.

CAPÍTOL II. Les funcions i normes d'actuació

Article 5.Les funcions del Servei de Vigilants

1. D'acord amb el que estableix l'article 13 de la Llei  16/1991 de 10 de juliol,  de les
policies  locals,  al  Servei  de  Vigilants  de  Celrà  li  correspon  l'exercici  de  les  següents
funcions:

a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circu-

lació.
c) Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil d'acord amb el

que disposen les lleis.
d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les

resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.
e) Auxiliar o col·laborar en tot moment amb les forces i cossos de seguretat.
f) Totes les que se li encomanin dins de la seva competència.

2.  En  relació  amb  la  funció  de  custodiar  i  vigilar  els  béns  serveis,  instal·lacions  i
dependències municipals els vigilants municipals exerciran les actuacions següents:

- Controlar i vigilar les entrades i sortides dels edificis o dependències municipals
per tal de mantenir l’ordre i l’horari establert en els mateixos.

- Obertura i tancament de les instal·lacions i dependències municipals.



                               Acta 10/2016
8 de novembre de 2016

- Controlar, supervisar i fer complir la normativa en relació amb el correcte man-
teniment de les instal·lacions.

- Realitzar tasques d’informació al públic i suport logístic a les dependències mu-
nicipals.

- Controlar i verificar el bon funcionament del mobiliari, instal·lacions, materials,
etc. de les dependències, notificant les seves possibles avaries o desperfectes.

- Comunicar als serveis municipals corresponents i amb tota celeritat qualsevol
incidència que es produeixi a la via pública que hagi de ser resolta (senyals en
mal estat, vandalisme, llums que no cremen, avaries de la xarxa d’aigües, etc.)
i comprovació periòdica de la seva resolució.

- Comunicar als serveis municipals la informació sobre els espais bruts i en mal
estat, patis amb excés de vegetació, excessos de vegetació en vies públiques,
incidències en parcs i jardins. 

- I qualsevol altra relacionada amb aquesta funció.

3. En relació amb la funció d’ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, els vigilants
municipals  exerciran totes les competències que venen referides a l’article  7 del Reial
decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

En el cas que una conducta en matèria de trànsit sigui constitutiva de delicte o falta de les
tipificades al Codi Penal, el vigilant municipal no pot procedir a la detenció i  confecció de
l’atestat  corresponent.  Únicament  pot  efectuar  aquesta  actuació  en  els  supòsits  que
preveu l’article 490 de la Llei d’enjudiciament criminal. 

Així doncs, davant una conducta que pugui ser constitutiva d’un delicte o falta contra el
trànsit, el vigilant ha de requerir als mossos d’esquadra sense perjudici d’auxiliar i assistir
a les persones implicades i actuar amb la màxima diligència possible.

Si bé el vigilant pot realitzar proves sobre el grau d’intoxicació alcohòlica o de la resta de
substàncies dins del nucli urbà, no pot fer controls preventius per tal d’evitar conductes
temeràries doncs formarien part de les diligències per evitar actes delictius, competència
que no els ha estat atribuïda.

4. En relació amb la funció de participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció
civil d'acord amb el que disposen les lleis, les tasques d’auxili al ciutadà són inherents als
vigilants i, pel que fa a les tasques de protecció civil, aquestes s’han d’enquadrar en la
normativa  reguladora  d’aquesta  matèria  i,  especialment,  als  plans  d’emergència
municipals o supralocals quan s’apliquin a Celrà.

5. En relació amb la funció de vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances,
dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, aquesta és una
obligació que ve imposada per la seva especial subjecció, pròpia de l’estatut funcionarial,
de dependència orgànica i funcional de la corporació local de la qual depèn. Això implica
que  els  vigilants  coneguin  les  disposicions  de  caràcter  local,  estableixin  els  controls
necessaris  per  assegurar  el  seu  compliment  dins  el  terme  municipal  i  denunciïn  les
infraccions quan tinguin coneixement.

6. En l’exercici de llurs funcions, els efectius del  Servei de Vigilants de l’Ajuntament de
Celrà gaudeixen a tots els efectes de la condició d’agents de l’autoritat.

Article 6.Actuacions derivades de les funcions

1. Pel desenvolupament de les funcions establertes a l’article  anterior,  els vigilants de
Celrà podran exercir les actuacions següents:

a) Patrullar per tot el terme municipal.

b) Emetre informes i aixecar actes de les activitats que es realitzin dins el terme
municipal a requeriment de l'alcalde o regidor delegat.
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c) Formular  denuncies per infraccions de les normes de circulació  i  ordenar la
retirada de vehicles, si escau. 

d) Formular denuncies per incompliment dels reglaments, de les ordenances, dels
bans, de les resolucions i d'altres disposicions i normes municipals. 

e) Vetllar pel compliment de la normativa protectora del medi ambient i l'entorn.

f) Col·laborar  en  les  tasques  judicials  pròpies  del  Jutjat  de  Pau  quan  siguin
requerits per fer-ho.

g) Donar suport a l'administració municipal en totes aquelles tasques que, d'acord
amb la  normativa  vigent,  els  siguin  encomanades per  l'alcalde  o el  regidor
delegat.

h) Informar de les incidències del servei al regidor delegat o a l'alcalde.

i) I altres que es derivin de les funcions encomanades.

2. Els vigilants municipals actuaran sota el criteri de proximitat i, en aquest sentit, porta-
ran a terme accions com les que s’especifiquen: 

a) Visitar instal·lacions municipals i contactar amb els responsables de les matei-
xes (treballadors municipals, clubs, entitats...) per supervisar l’estat i preveure
mesures preventives.

b) Contactar amb els grups i col·lectius que organitzen activitats socials, lúdiques
o esportives i preveure els possibles problemes  o qüestions logístiques que pu-
guin sorgir.

c) Visitar els punts conflictius i fer mediació per aconseguir un bon comportament
d’ ús dels espais. 

d) Qualsevol altre aspecte a considerar de proximitat a la ciutadania. 

Article 7.Comandament i responsable del servei

L'alcalde exerceix el comandament màxim del Servei de Vigilants, podent delegar en un
regidor les funcions d'organització i funcionament.

1. Per al millor desenvolupament de les funcions encomanades als efectius del Servei de
Vigilants,  l’Ajuntament  podrà  escollir  entre  ells,  un  responsable  del  Servei  que  serà
nomenat per l'Alcaldia per a dur a terme les funcions següents:

a) Dirigir,  coordinar i supervisar les operacions del servei i també les activitats
administratives  que  se’n  derivin  per  tal  d'assegurar-ne  l'eficàcia,  seguint  les
directrius del regidor delegat i/o l'alcalde.

b) Avaluar les necessitats de recursos i formular les propostes pertinents.

c) Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir, rebudes
de l'alcalde o del càrrec en qui aquest delegui.

d)  Informar l’alcalde,  o  el  càrrec  en qui  aquest  delegui,  del  funcionament del
servei.

e) Assistir l'alcalde o regidor delegat en les funcions de planificació, organització,
coordinació  i  control,  com  també  proposar  les  mesures  organitzatives  i  els
projectes per a la renovació i el perfeccionament dels procediments, sistemes i
mètodes d'actuació que estimi convenients.
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f) Presentar la memòria del serveis a l'alcalde.

g) La relació amb serveis similars d'altres municipis.

h) Acomplir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipals del
Servei.

2. En absència del responsable del Servei,  l'alcalde  determinarà quin dels efectius del
servei el substituirà.

Article 8.Normes d'actuació

Els efectius del Servei de Vigilants han d'actuar amb estricta adequació a l'ordenament
legal vigent i especialment:

a) Han d'exercir la seva funció respectant l’Estatut d'Autonomia de Catalunya, i la resta
d'ordenament jurídic.

b) Han d'actuar amb imparcialitat sense cap tipus de discriminació per qüestions de raça,
religió, sexe o ideologia. 

c) Han d'actuar amb integritat i dignitat.

d)  Han d’impedir  qualsevol  pràctica  abusiva,  arbitrària  o  discriminatòria  que comporti
violència física o moral.

e) Han de dispensar  un tracte  correcte  en les  relacions  amb els  ciutadans,  als  quals
procuraran  auxiliar  i  protegir  sempre  que  les  circumstàncies  ho  aconsellin  o  fossin
requerits a fer-ho.

f) Han d'actuar amb la necessària decisió i sense demora quan de l'actuació en depengui
evitar un dany greu, immediat i irreparable, i s’han de regir en fer-ho, pels principis de
congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast.

g) Han de guardar rigorós secret professional respecte de les informacions que coneguin
per raó o en ocasió del desenvolupament de les seves funcions.

Article 9.Qualitat de la prestació del servei

Els efectius del Servei de Vigilants de Celrà han de tenir  sempre present que del seu
comportament i  competència  en depèn el  prestigi  i  la  imatge del  Servei  i  del  mateix
Ajuntament.  Per  això  posarà  sempre  de  manifest  les  qualitats de  professionalitat,
educació, imparcialitat, integritat i dignitat.

Article 10.Pràctica del servei

Els vigilants han de prestar els seus serveis puntualment i amb diligència, seguint amb
eficàcia  les  ordres  rebudes,  observant  les  regles  d’urbanitat  i  demostrant  serenitat  i
fermesa en la pràctica dels serveis.

Article 11.Salutacions

El tracte dels efectius del Servei de Vigilants de Celrà ha de ser correcte.

Article 12.Ús de les llengües oficials

La llengua que empraran habitualment en la relació amb el públic serà la llengua catalana,
podent usar-ne d'altres si així  ho demana l’interlocutor.

Article 13.Llocs i espectacles públics
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Els efectius del Servei de Vigilants tenen prohibida l'estada en bars i espectacles públics
durant el servei, excepte si ha estat requerida la seva presència.
En aquest cas hi seran el temps necessari per prestar el servei requerit.

Article 14.Prohibicions

1. Durant el servei, els efectiu del Servei de Vigilants tenen prohibit el consum de begu-
des alcohòliques, drogues o substàncies estupefaents.

2. Durant el servei, els efectiu del Servei de Vigilants tenen prohibit fumar.
3. No es poden utilitzar els equips informàtics i de telefonia per ús particular.
4. Els vehicles, uniformes i material del Servei de Vigilants Municipals no poden ser utilit-

zats fora del terme municipal llevat d’una autorització expressa.

CAPÍTOL III. La col·laboració

Article 15.La col·laboració

1. Es podran subscriure convenis de col·laboració amb el Departament d’Interior, per tal
que  els  Mossos  d’Esquadra  exerceixin  les  funcions  complementàries  en  matèria  de
seguretat, dins l'àmbit del terme municipal així com amb altres administracions públiques.
En aquests convenis s'hauran de determinar en tot cas, els objectius, els recursos, el
finançament, l'organització, les obligacions i facultats respectives.

2.  Així  mateix,  es  podrà  sol·licitar  al  Departament  d’Interior,  el  suport  dels  Mossos
d’Esquadra  per  a  serveis  temporals  o  concrets  i  que,  per  raó  del  seu  volum  o  de
l'especialització, no puguin ser assumits pel servei de vigilants municipal.

CAPÍTOL IV. Del règim estatutari

Article 16.Disposició general

Els efectius del Servei de Vigilants són funcionaris de carrera de l'Ajuntament de Celrà,
estant  sotmesos  quant  al  seu  règim  jurídic  a  l'estatut  de  la  funció  pública  local  de
Catalunya. 

Article 17.Mitjans de defensa
 
1. Els efectius del Servei de Vigilants de l’Ajuntament Celrà en cap cas podran dur armes
de foc, únicament podran portar com a dotació els següents mitjans de defensa:
a)  Bastons policials (prèvia realització del curs de capacitació)
b)  Manilles metàl·liques
c) Esprais de defensa personal homologats, és a dir, que en virtut de la corresponent
aprovació del Ministeri de Sanitat, i amb el informe previ de la Comissió Inter ministerial
Permanent  d’Armes  i  Explosius,  es  consideren  permesos  d’acord  amb  l’article  5.1.b
paràgraf segon del  RD 137/1993 de 29 de gener pel qual s’aprova el reglament d’armes.

2. Els bastons policials i les manilles metàl·liques han d’estar sempre en el cotxe, excepte
que sigui necessària la seva utilització.

Article 18.Uniforme

1. Els efectius del Servei de Vigilants han de fer ús de l’uniforme en horari laboral. Han de
vestir totes les peces que l'integren i dur-lo en bon estat. 
Queda prohibit usar peces de l’uniforme quan estan fora de servei i fer ús dels distintius
que identifiquen els cossos de les policies locals. 

2. L'Ajuntament ha d'atendre la uniformitat dels integrants del Servei de Vigilants i la
reposició de les peces d'acord amb la durada que es fixi. Els efectius són responsables de
la custòdia i bona conservació de la pròpia indumentària.
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3. El canvi d’uniforme a les diferents estacions s'ha de dur a terme en les dates que es
fixin i seran simultànies per a tots els efectius.

4.Cada vigilant ha de portar de manera visible el seu número d’identificació professional.

Article 19.Vehicles

1. Els  vehicles disposaran de la senyalització  que correspon als  vehicles prioritaris  de
seguretat i només poden conduir-los les persones adscrites al  servei de vigilància,  les
quals han de disposar del permís de conduir corresponent.

2. El vehicle destinat al servei de vigilants tindrà l’equipament necessari següent: aparells
de transmissions per comunicar  el  patruller  amb les dependències municipals  o altres
cossos de seguretat que presten serveis a la zona; espai i suport per a la ràdio portàtil;
una llanterna; una màscara antigàs amb filtre de recanvi; un extintor gran; una petita
farmaciola per a primers auxilis; una manta; quatre cons de senyalització; cinta mètrica;
guix; un joc d’elements refractaris per patruller i, finalment, uns guants de plàstic.

Article 20.Recursos materials

El material, dependències i equips al servei dels efectius del servei de vigilants municipals
han d'estar en perfecte estat de conservació, netedat i funcionament.

Article 21.Alteracions en l’ús dels recursos materials

Els  efectius  del  Servei  hauran  d'incloure  en  l’informe d'incidències  aquelles  que  facin
referència a alteracions de l’article anterior.

Article 22.Ús dels recursos materials

Queda absolutament prohibida la utilització de qualsevol material assignat als efectius del
servei de vigilants municipals amb finalitats particulars, alienes al servei.

Article 23.Dotació de recursos materials

1. L'Ajuntament vetllarà per dotar suficientment els recursos materials del Servei per tal
d'optimitzar la feina dels efectius.

2.  Els  uniformes  dels  vigilants,  els  vehicles  i  la  resta  de recursos  materials  i  tècnics
adscrits a aquest servei s’ha d’emprar la denominació de vigilants de Celrà o servei de
vigilància de Celrà.

Article 24.Formació

L'Ajuntament garantirà la formació i actualització dels membres del Servei de Vigilants
durant l'exercici de la seva professió, mitjançant la participació en activitats organitzades
per la pròpia administració o per altres amb les quals es puguin establir col·laboracions,
especialment la Generalitat de Catalunya.

Article 25.Jornada i horari

La jornada dels vigilants és de 37 hores i 30 minuts amb torns de treball de matí, tarda i
nit, respectant dos dies de descans setmanal, i amb subjecció a les necessitats del servei.

CAPÍTOL V. Règim disciplinari

Article 26.Disposició general
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El règim disciplinari dels/les vigilants, s’ajustarà a allò que preveu la normativa reguladora
de la funció pública i els pactes de personal funcionari aprovats per l’Ajuntament, sense
perjudici de les responsabilitats civils o criminals en què puguin incórrer.

Article 27.Tipificació de les faltes

Les faltes comeses pels efectius del servei de vigilants municipals en l'exercici de llurs
funcions poden ser molt greus, greus i lleus.

La tipificació  de  les  faltes  ve  establerta  en la  normativa  aplicable  al  règim jurídic  de
l'estatut de la funció pública local de Catalunya. 

Article 28. Graduació de les sancions

Per graduar les sancions, a més de les faltes objectivament comeses, cal tenir en compte,
d'acord amb el principi de proporcionalitat:

a) La intencionalitat.

b) La pertorbació del servei.

c) Els danys i els perjudicis produïts a l'Administració o als administrats.

d) La reincidència en la comissió de faltes.

e) El grau de participació en la comissió o l'omissió.

f) La transcendència per a la seguretat pública.

Es poden valorar com a circumstàncies atenuants les següents:

a) L’historial professional, que només es podrà valorar com a circumstància atenu-
ant.

b) El  reconeixement de la  infracció  comesa davant el  seu comandament superior
abans de conèixer l’inici del procediment disciplinari.

c) El penediment i la reparació dels danys i perjudicis causats en el que sigui possi-
ble.

Article 29.Procediment disciplinari

Per  a  l'aplicació  del  règim  disciplinari  se  seguirà  el  procediment  previst  al Decret
179/2015,  de  4  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del  procediment  del  règim
disciplinari aplicable als cossos de la policia local de Catalunya, quant al procediment i són
supletòries les ordenances o reglaments municipals específics.

Quant a la tipificació de les infraccions i les sancions a imposar, és aplicable el règim del
personal al servei de les administracions locals.

Article 30.Extinció i prescripció

1. La responsabilitat disciplinària s'extingeix pel compliment de la sanció, per mort, per
indult, per amnistia i  per la prescripció de la falta o de la sanció.

2. Les faltes molt greus prescriuen al cap de 6 anys, les greus al cap de 2 anys i les lleus
al cap d’un mes, a comptar des de la data de comissió de la falta.
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3. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als 6 anys, les imposades per
faltes greus als 2 anys i les imposades per faltes lleus al cap d’un mes, a comptar des de
la data de notificació de les sancions.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aquest reglament serà d'aplicació mentre la Generalitat no aprovi un reglament general
per  als  vigilants  dels  municipis  de  Catalunya.  En  el  moment  que  això  es  produeixi,
l'Ajuntament disposarà d’un termini de tres mesos per adaptar-s'hi.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.

En allò no previst en aquest reglament i en la Llei de policies locals, serà d'aplicació la
legislació  de  la  Generalitat  de  règim  local  i  de  la  funció  pública  de  Catalunya,  els
reglaments específics i altres normes dictades per l'Ajuntament.

Segona.  

S'autoritza   l'alcalde   de  Celrà  perquè  dicti   les   disposicions   necessàries   per   al
compliment d'aquest reglament.

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

Vots a favor (9)

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 CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

Abstencions (4)

GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont 

10.  DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  MODIFICACIÓ  DE  LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI
2017.

L’alcalde fa una explicació detallada de les modificacions a aplicar en les ordenances fiscals
reguladores de tributs municipals per a l’exercici 2017, que no afecten la ciutadania sinó que
són aspectes d’adaptació a la normativa.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Enric Cabarrocas Illa, portaveu del GM ICelrà-ERC-AM,
que  comenta  que  les  ordenances  fiscals  poden  ser  molt  importants,  no  tant  com  els
pressupostos municipals, però que poden afectar la ciutadania. Per això proposa que la gent
també pugui participar-hi dins la mateixa participació que es fa pels pressupostos.
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L’alcalde respon que s’han modificat aspectes que beneficien la ciutadania i explica, a tall de
resum, quins són. 

El Sr. Cabarrocas indica que el seu grup municipal votarà a favor però indica que hi ha
ordenances de les que pot haver-hi propostes, de la qual cosa l’alcalde pren nota.   

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: 

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.

La  publicació  dels  textos  actualitzats  de  les  ordenances  fiscals  municipals  resulta
necessària a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir
com a eina normativa  fonamental  de gestió  dels  tributs  locals  i,  alhora,  comunicació
informativa amb els ciutadans.

Així  mateix,  la  Disposició  addicional  quarta,  apartat  3,  de  la  Llei  general  tributària,  i
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals  possibiliten que les
entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització
i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que escaiguin, les ordenances fiscals que
s’especifiquen en la part dispositiva redactades a l’empara de l’article  106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

En aquest sentit,  les modificacions introduïdes en els textos de les ordenances fiscals
municipals  obeeixen  al  compliment  de  les  previsions  normatives  esmentades
anteriorment. 

Han estat proposades les modificacions de les ordenances fiscals d’aquest Ajuntament per
part de les diferents àrees municipals.

Atès  que  el  procediment  d’aprovació  i  modificació  s’ha  d’ajustar  al  que  disposen  els
articles 15, 16 i 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatius a la imposició, supressió i
ordenació de tributs per les corporacions locals.

Vistos els informes emesos per la secretària i per l’interventor,  de conformitat amb el que
assenyala l’article 179.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 54 del
Reial  decret  legislatiu  781/1986,  de  18  d’abril,  pel  qual  s’aprova el  text  refós  de  les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.

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

ACORD

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que han de regir
a  partir  de  la  seva  aprovació  definitiva,  que  tot  seguit  es  detallen  i  figuren  com  a
document annex I d’aquest acord:

 Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret pú-
blic municipals

 Impost sobre béns immobles
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 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situ-
ats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cine-
matogràfics

Segon. Exposar  al  públic  aquest  acord,  mitjançant  un  edicte  que  s’ha  de  publicar  al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació pel termini
de trenta dies hàbils per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-n’hi  cap durant el termini
esmentat, aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari.

ANNEX I

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

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS
DE DRET PÚBLIC MUNICIPAL

1. S’afegeix l’apartat 3 a l’article 2, titulat “àmbit d’aplicació”, quedant el redac-
tat següent:

3. Quan l’ajuntament hagi delegat en la Diputació de Girona la gestió i/o la recaptació dels
ingressos, les actuacions que ha de dur a terme XALOC es regiran per la seva pròpia
normativa,  constituïda  pels  Estatuts,  el  Reglament  Orgànic  i  funcionals,  i  l’ordenança
general  de  gestió,  liquidació,  inspecció  i  recaptació  dels  ingressos  de  dret  públic
municipals.

No obstant, l’ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar  de  forma  expressa  la  competència,  les  facultats  d’aprovar  determinades
actuacions  singulars  de  recaptació,  concedir  beneficis  fiscals,  realitzar  liquidacions  per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions,
respecte d’alguns tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada
en la Diputació de Girona, quan circumstàncies, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.

2. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 3 i un apartat 4 a l’article 3, titulat
“Aspectes generals”, amb el redactat següent:

Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l’exercici de les funcions de
gestió i recaptació delegades en la Diputació de Girona, els interessats que disposin de
certificat digital, clau concertada o altres mitjans reconeguts com acreditatius de la seva
identitat,  podran  fer  per  Internet  consultes  i  tràmits  personalitzats  en  les  condicions
previstes per XALOC.

4. Es poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits
que  estableix  l’ordenament  jurídic,  declarar  les  conseqüències  previstes,  adoptar  les
resolucions i comunicar o certificar les dades, els actes , les resolucions o els acords que
constin en els sistemes d’informació de XALOC, mitjançant la utilització del sistema de
signatura amb certificat d’aplicació corporativa.

3. Es modifica de l’article 5, titulat “Accés a arxius”, el títol i l’apartat 1 quedant
redactat de la manera següent:

El títol: Accés a la informació pública, arxius i document

Apartat 1  
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1. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres en els ter-
mes establerts a la Constitució, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques, a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, a la Llei 58/2013, de 17 de desembre, general tributària, a la Llei
del Parlament de Catalunya 10/2001, de 13 de juliol d’arxius i documents i a la normativa
sobre transparència.

4. De l’article 9, titulat “Registres”, s’afegeix un apartat 5 amb el redactat se-
güent:

Apartat 5  

5. Els escrits d’al·legacions, recursos o altre contingut administratiu, que es presentin en
les oficines del XALOC, relatius a ingressos la gestió dels quals s’hagi delegat en aquest
Organisme, podran remetre’s des del Registre receptor a l’Ajuntament mitjançant imatge
escanejada i degudament compulsada la integritat del document. Concorrent les condici-
ons de validesa del document electrònic per produir els mateixos efectes que el document
manuscrit, no caldrà remetre els documents originals en suport paper.

5. De l’article 10, titulat “còmput de terminis”, es modifica l’apartat 1 i s’afegeix
l’apartat 7, quedant de la manera següent:

Apartat 1  
1. Sempre que no s’expressi  una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per hores,
s’entén que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d’un
dia hàbil.

Els terminis expressats per hores es computaran d’hora en hora i de minut en minut des
de l’hora i minut en que tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de que es tracti i no
podrà tenir una duració superior a vint-i-quatre hores, ja que aleshores es comptaran en
dies.

Quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que són hàbils, i s’exclouen del còmput els
dissabtes, els diumenges i els declarats festius.

Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions

En els procediments d’aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol termini coincideix
amb un dia inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil següent.

Apartat 7 

7. Respecte als terminis, en aquells procediments corresponents a ingressos de dret públic
d’aquest Ajuntament tramitats per XALOC, s’estarà al que disposi la seva Ordenança Ge-
neral de Gestió, inspecció i recaptació d’ingressos de dret 

públic.

6. S’afegeix un apartat 7 a l’article 11, titulat “Tramitació d’expedients”, amb el
redactat següent:

7. En particular, la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos municipals
que hagi de practicar XALOC s’efectuarà en la forma prevista en la seva Ordenança Gene-
ral.

7. Es modifica el primer cas de l’apartat 1 de l’article 12, titulat “obligació de re-
soldre”, quedant amb el redactat següent:

En els procediments relatius a l’exercici de drets que només han de ser objecte de comu-
nicació per l’obligat tributari

8. S’afegeix un apartat 2 a l’article 13, titulat “impostos de venciment periòdic”,
amb el redactat següent:

2. A les actuacions que en relació amb els tributs enumerats en aquest article dugui a ter-
me XALOC, se’ls aplicarà el que preveu la seva Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic



                               Acta 10/2016
8 de novembre de 2016

9. De l’article 14, titulat “taxes”, es modifiquen els apartats 1 i 3 i s’afegeixen els
apartats 4, 5 i 6, quedant de la manera següent:

Apartat 1 i 3 
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal municipal
corresponent  i  també  altres  incidències  que  no  constitueixin  alteració  dels  elements
essencials  determinants  del  deute  tributari  i  que  siguin  conegudes  per   XALOC  o
l'Ajuntament.

3. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis
exercicis,  l’acreditament  de  la  taxa  tindrà  lloc  l’1  de  gener  de  cada  any  i  el  període
impositiu  comprendrà l’any  natural,  excepte  en els  supòsits  d’inici  o  cessament en la
recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el
previst en els apartats següents:

a) En els casos d’inici en pa receptació dels serveis o la utilització privativa o aprofitament
especial, l’import de la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres natu-
rals que restin per transcórrer l’any, inclòs aquell en què es produeix l’inici de la recepció
dels serveis o la utilització o aprofitament.

b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o aprofita-
ment especial, la quota es prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte
passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la
meritació, inclòs aquell en què es produeix el cessament en la recepció dels serveis o la
utilització privativa o aprofitament especial.

Apartats 4, 5 i 6  

4. Quan s’hagi delegat a XALOC les taxes, el padró corresponent serà aprovat per l’òrgan
competent de XALOC. 

5.  Quan  no  s’hagi  delegat  a  XALOC  la  gestió  de  les  taxes,  correspondrà  a  l’òrgan
competent de l’Ajuntament.

6.Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents pú-
blics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui superior a 90,00
euros.

En  cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim
econòmic matrimonial de societat de guanys.

En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús de
l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius
per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús.

10. De l’article 15, titulat “Calendari fiscal”, es modifica l’apartat 1 i s’afegeix
l’apartat 3, quedant de la manera següent:

Apartat 1 
1. El calendari fiscal es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la
seu electrònica.

Apartat 3 
3.  Anualment,  en  el  calendari  de  cobrament,  que  es  publica  al  Butlletí  Oficial  de  la
Província, s’inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de cobrament periòdic
domiciliats.

En  el  cas  que  l’Ajuntament  titular  dels  padrons ho aprovi,  els  obligats  tributaris  que
tinguin  domiciliat  el  pagament  dels  rebuts  de  venciment  periòdic  gaudiran  d’un
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fraccionament del deute en dos terminis. Les dades de càrrec en compte de cada termini
figuraran en el calendari de cobrament anual.

11. A l’article 16, titulat “Exposició pública de padrons”:

S’afegeix al final dels apartats 2 i 4 el següent
2. (...) i disposició addicional 14 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4. (...) Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi aprovat per l’òrgan competent de
XALOC, es formularà el recurs de reposició davant aquest òrgan.

S’afegeix l’apartat 5 
5.  Tots  els  interessats  que  accedeixen  a  la  seu  electrònica  de  XALOC,  quan  els
ajuntaments hagin delegat competències de gestió tributària a la Diputació de Girona i
disposin  de  signatura  electrònica,  poden  consultar  l’expedient,  durant  el  tràmit
d’informació pública, llevat de les dades excloses de dret d’accés.

La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de XALOC.

12. S’afegeix un apartat 4 de l’article 17, titulat “pràctica de liquidacions”, amb
el redactat següent:

4. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de Girona, les li-
quidacions seran practicades i aprovades per l’òrgan competent de XALOC.

13. Es modifica el títol de l’article 19, titulat “ Notificació de les liquidacions de
venciment singular”, quedant amb el títol “Notificació de les liquidacions de venci-
ment singular i altres actes de gestió, liquidació, recaptació i inspecció”

14. Es modifica l’article 19, titulat “Notificació de les liquidacions de venciment
singular i altres actes de gestió, liquidació, recaptació i inspecció”,  quedant re-
dactat de la manera següent:

1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i,  en tot cas,
quan l’interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.

2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran deci-
dir i comunicar en qualsevol moment a l’Administració pública la seva voluntat.

3. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la re-
cepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat.

4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària i per
normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del proce-
diment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es farà
constar aquesta circumstància en l’expedient, junt amb el dia i hora en que es va intentar
la notificació, intent que s’haurà de repetir per una sola vegada i en una hora diferent dins
dels tres dies següent. En cas que el primer intent de notificació s’hagi realitzat abans de
les quinze hores, el segon intent s’haurà de realitzar després de les quinze hores i a l’inre-
vés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre ambdós intents.

6. Les notificacions per mitjans electrònics s’entendran practicades en el moment en que
es  produeixi  l’accés  al  seu  contingut.  La  notificació  s’entendrà  rebutjada  quan  hagin
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que
s’hagi accedit al seu contingut.

7. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí
oficial  de  l’Estat.  En  la  publicació  constarà  la  relació  de  notificacions  pendents,  amb
indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva,
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òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser
notificat. En tot cas, la compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a
comptar  des del  següent al  de la  publicació  a l’anunci  al  BOE. Quan transcorregut el
termini  indicat  no  s’hagués  comparegut,  la  notificació  s’entendrà  produïda  a  tots  els
efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.

8. La notificació corresponent a la resta d’actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels
ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats
3, 4, 5 i 6.

9.  Quan es  tracti  de  notificacions  relatives  a  ingressos  la  gestió  dels  quals  ha  estat
delegada  en  la  Diputació  de  Girona,  s’hi  practicaran  segons  allò  previst  a  la  seva
Ordenança  General  de  Gestió,  inspecció  i  recaptació  dels  ingressos  de  dret  públic
municipals.

10. Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans electrònics,
l’Ajuntament enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o a l’adreça de correu electrònic del
contribuent, informant-li de la posada a disposició d’una notificació en la seu electrònica
de l’Ajuntament.

11. Quan l’interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de
notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d’entendre’s notificada.

12. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels
tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents ordenances fiscals,
no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els
supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.

15. S’afegeixen els apartats 5, 6, 7 i 8 a l’article 20, titulat “Sol·licitud”, amb el
redactat següent:

5. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat delegada
en la Diputació de Girona, correspondrà a l’òrgan competent del XALOC resoldre sobre la
seva concessió.

6.  La  sol·licitud  es  formularà  del  mode  i  en  els  terminis  fixats  legalment  o  en  les
ordenances fiscals.

7.  No caldrà  que l’interessat  aporti  la  documentació  acreditativa  dels  beneficis  fiscals
sol·licitats,  quan  l’Administració  gestora  del  tribut  pugui  consultar  i  verificar
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es
realitzi l’esmentada consulta.

8. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet
imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris.

16. De l’article 24,  titulat “revisió d’actes”,  es modifica el  títol  i  s’afegeix un
paràgraf a l’apartat 1, quedant redactat de la manera següent: 

Títol: “revisió d’actes i rectificació d’errors”

Apartat 1 
(...)

El  procediment  de  revocació  s’iniciarà  exclusivament  d’ofici,  sense  perjudici  que  els
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que
dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte.

La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció

17. S’afegeix un apartat 8 a l’article 25, titulat “suspensió per interposició de
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recursos”, amb el redactat següent:

8. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, no se
suspèn en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que pugui
practicar-se. Això sense perjudici que, si la resolució que es dicta en matèria censal afecta
el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució d’ingressos corresponent

18. S’afegeix un apartat 4 a l’article 26, titulat “altres supòsits de suspensió”,
amb el redactat següent:

4. Quan la recaptació dels ingressos municipals hagi estat delegada en la Diputació de
Girona la suspensió i si escau paralització del procediment, correspondrà a XALOC.

19. De l’article 27, titulat “garanties”, es modifica l’apartat 1 i la referència a
l’apartat 4, quedant de la manera següent:

Apartat 1 
1.La garantia a dipositar  per obtenir  la suspensió del procediment serà de la següent
quantia:

a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota ini-
cialment liquidada), els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que
procedirien en casos d’execució de la garantia.
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total existent
en el moment de sol·licitar la suspensió i els interessos de demora que generi la suspensió

Es  modifica  la  referència  que  es  fa  a  l’apartat  4  relatiu  a  l’article  43,
“ajornaments i fraccionaments” i que correspon a l’article 36

20.  De l’article  28,  titulat  “iniciació  de l’expedient”,  es  modifica l’apartat  3 i
s’afegeix l’apartat 4, amb el redactat següent:

Es modifica l’article 3 

3. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà realitzar a les oficines
centrals  o  perifèriques  de  XALOC   aportant  els  documents  originals  acreditatius  del
pagament, o manifestant davant el funcionari competent de XALOC les dades perquè es
pugui comprovar informàticament la realitat del pagament i el dret a obtenir la devolució.

Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris que
han de tramitar l’expedient puguin consultar telemàticament l’efectivitat del pagament.

S’afegeix l’article 4 

4. Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat delegada en
la Diputació de Girona, la sol·licitud es formularà per escrit o personalment a qualsevol de
les oficines de XALOC.

21.  De  l’article  29,  titulat  ”quantia  de  devolució”,  s’afegeix  text  al  final  del
primer paràgraf de l’apartat 1 i s’afegeix l’apartat 5, amb els redactats següents:

Apartat 1 
(...)
sempre que es tracti d’un ingrés indegut 
(...)

S’afegeix l’apartat 5  

5.En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei general tri-
butària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència d’aplicar



                               Acta 10/2016
8 de novembre de 2016

els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei reguladora
del Cadastre Immobiliari.

Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat incrementat
amb els corresponents interessos de demora.

22. De l’article 30, titulat “reintegrament del cost de les garanties”, s’afegeix un 
segon paràgraf a l’apartat 1 i un apartat 4, amb el redactat següent:
Apartat 1 
(...)
Amb el  reintegrament  del  cost  de  les  garanties  que  en  el  seu  cas  resulti  procedent,
s’abonarà  l’interès  legal  vigent  que  s’hagi  meritat  des  de  la  data  acreditada  en  què
s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament.

Apartat 4 
4. Els pagaments realitzats per XALOC pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i
d’indemnització  per  costos  d’avals  es  faran  per  compte d’aquest  Ajuntament quan es
refereixin als ingressos de titularitat municipal.

El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que es
trameti amb posterioritat a la materialització del pagament.

La referència que es fa “del codi de compte” se substituirà per “del codi IBAN”

23. S’afegeix un apartat 2 a l’article 31, titulat “recaptació dels preus públics”,
amb el redactat següent:

2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, XALOC recaptarà els preus 
públics quan així ho hagi acordat l’Ajuntament.

24.  Es  modifica  l’article  38,  titulat  “òrgan  de  recaptació”,  amb  el  redactat
següent i passarà a tenir el número d’article 32, titulat “òrgans de recaptació i
obligats al pagament”:

1.La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic  que hagi
esta delegada en la Diputació de Girona la portaran a terme els serveis centrals i perifèrics
de XALOC, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l'exercici de competèn-
cies i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional.
 
2.La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a XALOC, es farà segons
el que preveu la seva Ordenança General.

25. El text de l’article 39, titulat “obligats al pagament” es manté igual, però es 
passa a dins de l’article 32, titulat “òrgans de recaptació i obligats al pagament”,
essent la numeració d’aquests correlativa.

26.  L’article  40,  titulat  “responsables  solidaris  i  subsidiaris”  es  re  enumera
l’article passant a ser l’article 33, titulat “responsables solidaris i subsidiaris”:

S’afegeix  una  excepció  de  responsabilitat  a  l’apartat  2c),  amb  el  següent
redactat:
Les adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions, realitzades per
una o diverses persones o entitats, permetin continuar l’explotació o activitat. 

S’afegeix l’apartat 6, amb els següent redactat:
6.  Els  procediments  de  derivació  de  responsabilitat  que  hagin  de  tramitar-se  per  tal
d’exigir als responsables determinats en aquest article, i en els següents, el pagament
dels tributs, es tramitaran per XALOC, quan es tracti d’ingressos la recaptació dels quals
s’ha delegat en la Diputació.
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27. Es modifiquen els apartats 2b) i el 3 de l’article 41, titulat “successors en els
deutes  tributaris”  quedant  redactat  de  la  següent  manera  i  es  re  enumera
l’article passant a ser l’article 34, titulat “successors en els deutes tributaris”:

2b)Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que
els correspongui i les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos
anys anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que hagués hagut
de respondre d’aquestes obligacions.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica
de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

3.  Les  obligacions  tributàries  pendents  de  les  societats  mercantils  i  entitats  amb
personalitat jurídica, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a
les  persones  o  entitats  que  succeeixin,   o  siguin  beneficiàries  de  l’operació.  Aquesta
previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una
societat mercantil o d’una entitat amb personalitat jurídica.

28. L’article 42, titulat “altres responsabilitats” passarà a ser l’article 35

29. Es modifica l’article 43, titulat “ajornaments i fraccionaments”, quedant de la
següent manera i es re enumera el número de l’article passant a ser l’article 36,
titulat “ajornaments i fraccionaments”:

1.Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Girona la concessió i
denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a XALOC qui actuarà segons
allò previst a la seva Ordenança General.

Si  s’hagués  de  resoldre  amb  altres  criteris,  respecte  a  terminis  dels  ajornaments  i
fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de l’Ajuntament.

2. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els següents deutes tributaris:
- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats
- En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornat o fraccionar els deu-

tes que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra
la massa.

- Per raons de cost i eficàcia, els deutes d’import per principal inferior a 150 euros.

3. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si
escau, la dispensa d'aquesta obligació.

4. La garantia s’haurà d'aportar en el termini de dos mesos següents  comptadors a partir
del dia següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà
condicionada a dita aportació.

5. El pagament dels deutes es poden ajornar o fraccionar, tan en període voluntari com
executiu,  amb  la  petició  prèvia  dels  obligats  tributaris,  quan  la  seva  situació
economicofinancera els impedeixi, de forma transitòria, pagar dins els terminis establerts.

6. Les sol·licituds han de contenir necessàriament les dades següents:
a) Nom i cognom, raó social o denominació completa, DNI o NIF i domicili fiscal de

l’obligat  al  pagament i,  si  escau, de la persona que el representa i  telèfon de
contacte del deutor

b) Deute tributari l’ajornament o fraccionament del qual es demanen.
c) Terminis de l’ajornament o fraccionament sol·licitat
d)  Causes  que  motiven  la  sol·licitud  i  documentació  que  acrediti  la  situació

econòmica-financera de l’obligat tributari.
e) Garantia que s’ofereix
f) Número de compte bancària
g) Lloc, data i signatura del peticionari.
h) Qualsevol altre document o justificant que es consideri oportú
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7. Amb caràcter general, la concessió del fraccionament de pagament requereix que el
sol·licitant  domiciliï  el  pagament  de les  successives  fraccions,  per  la  qual  cosa ha de
facilitar un número de compte bancari.

8. Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són:

a) Els deutes d’import total d’igual o superior a 150 € i inferior o igual a 6.000 € es
poden ajornar o fraccionar per un període màxim de 18 mesos.

b) Els deutes d’import total superior a 6.000 € i inferior o igual a 9.000 € poden ser
ajornats o fraccionats fins a 24 mesos

c) Els deutes d’import total superior a 9.000 € es poden ajornar o fraccionar fins a 48
mesos. 

No s’exigirà garantia quan l’import dels deutes l’ajornament o fraccionament dels quals es
sol·licita sigui inferior a 6.000 € i els terminis proposats per al pagament són inferiors als
18 mesos.

9. Com a regla general,  el  sol·licitant  ha d’oferir  una garantia  de pagament en forma
d’aval prestat per bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit o societats de garantia
recíproca autoritzats per operar en tot l’Estat. 

10. Quan es tracti d’aval haurà d’adjuntar compromís exprés i irrevocable d’entitat de
crèdit o societat de garantia recíproca. 

11.  En  el  supòsit  que  el  contribuent  demostri  fefaentment  una  escassa  capacitat
econòmica o solvència patrimonial, es podrà tramitar la sol·licitud sense garanties.
En aquest cas s’haurà d’aportar la documentació següent: 

a) Declaració  responsable  manifestant  la  impossibilitat  d’obtenir  un aval  d’una
entitat de crèdit o societat de garantia recíproca i de no posseir béns.

b) Balanç i compte de resultats dels tres últims anys i informe d’auditoria, en cas
que se’n tingui un.

c) Pla  de  viabilitat  i  qualsevol  altra  informació  amb  transcendència
economicofinancera  o  patrimonial  que  s’estimi  adequada  i  que  justifiqui  la
possibilitat de complir el fraccionament o ajornament sol·licitat.

12.  De conformitat  amb l’article  10 de la Llei  d’hisendes locals,  es podrà concedir,  El
fraccionament l'impost de béns immobles de naturalesa urbana de cobrament periòdic i
notificació col·lectiva, en dos terminis de pagament, sense interessos de demora. Això no
obstant,  aquesta  previsió  no  serà  d’aplicació  si  el  tribut  té  aprovat  el  calendari  de
cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs 

Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici respecte tots aquells rebuts de
quota tributària d’import igual o superior a 90 €, sempre que el pagament dels quals
estigui domiciliat.

Així mateix, les persones interessades que en el moment de l'acreditació de l'impost no el
tinguin  domiciliat  i  vulguin  acollir-se  a  aquesta  possibilitat,  podran  fer-ho,  prèvia
presentació de la corresponent sol·licitud en aquest sentit i de la domiciliació bancària del
seu pagament. A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament
titular de l’ingrés o a XALOC un mes abans que s’iniciï el termini de pagament en període
voluntari.  Altrament,  la  sol·licitud  tindrà  efectes  per  al  següent  i  posteriors  exercicis
tributaris.

La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del rebut
de l’exercici en curs.

Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en voluntària es
facilitarà document de pagament pel total pendent que, es podrà fer efectiu fins el darrer
dia de l’esmentat període de pagament.

Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en voluntària
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s’iniciarà la via  executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de l’esmentat
incompliment

30. De l’article 44, titulat “prescripció”:

Es re enumera passant a ser l’article 37, titulat “prescripció”

S’afegeixen els apartats 5 i 6, amb el següent redactat :

5. La prescripció establerta a l’apartat anterior no afectarà al dret de l’Administració per
realitzar  comprovacions  i  investigacions  conforme al disposat  a l’article  115 de la  Llei
general tributària,  llevat de l’establert a l’apartat segon de l’article  66 del mateix text
normatiu.

6. La prescripció guanyada extingeix el deute

31. De l’article 45, titulat “compensació” 

Es re enumera passant a ser l’article 38, titulat “compensació”

S’afegeix l’apartat 4 amb el següent redactat:
4. Es compensaran d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari les quantitats a
ingressar i a retornar que resultin de l’execució de la resolució a que fa referència l’article
225.3 de la Llei general tributària.

32. De l’article 46, titulat “Compensació  i extinció de deutes de les entitats de
dret públic mitjançant deduccions sobre transferències” 

Es re enumera l’article passant a ser l’article 39, titulat “Compensació  i extinció
de  deutes  de  les  entitats  de  dret  públic  mitjançant  deduccions  sobre
transferències”:

De la referència que es fa del tresorer a l’apartat 6 ha de dir de l’alcalde

33. De l’article 47, titulat “situació d’insolvència”:

Es re enumera l’article passant a ser l’article 40, titulat “situació d’insolvència”

Es modifica tot l’article amb el redactat següent:
1. Són crèdits incobrables aquells  que no puguin fer-se efectius en el procediment de
gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns
coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables.

2.Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per XALOC, correspondrà al mateix for-
mular proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva Orde-
nança General.

3.L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de l’Ajuntament

Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per XALOC, aquesta competència pot
ser delegada en l’Organisme gestor.

4.  Quan s’hagi  delegat  a  XALOC la  competència  per  aprovar  la  declaració  de  crèdits
incobrables, aquest procedirà aplicant els criteris de la seva Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació; en tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament les justificacions
(en paper o electròniques) de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització
del crèdit.

5. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan
provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció.
El deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini.
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34. S’afegeixen els apartat 7 i 8 a l’article 48, titulat “execució forçosa” amb els
següents redactats i  es re enumera l’article passant a ser l’article 41 titulat,
“execució forçosa”:

7. En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta
pública  i  posterior  venda  mitjançant  adjudicació  directa  béns  propietat  dels  deutors,
correspondrà al tresorer municipal fer la proposta a l’alcalde d’adjudicació de béns a favor
de l’Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següent del reglament
general de recaptació.

Quan  el  procediment  recaptatori  s’hagi  tramitat  per  XALOC,  un  cop  ultimades  les
actuacions,  aquest  elevarà  l’expedient  a  l’Ajuntament  a  fi  que  per  part  del  tresorer
municipal pugui formular a l’alcalde la proposta d’adjudicació de béns.

8.Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a
l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a
quina recaptació es tramità la subhasta.

Sens perjudici  de la possible  rehabilitació  de l’expedient  cas que es modifiquessin  les
circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general.

35. Es re enumeren els articles següents:

L’article 49, titulat “la inspecció tributària” passa a ser l’article 42, titulat “la inspecció
tributària” 

L’article 50, titulat “Personal inspector” passa a ser l’article 43, titulat “Personal inspector”

L’article  51,  titulat  “classes  d’actuacions”  passa  a  ser  l’article  44,  titulat  “classes
d’actuacions” 

L’article 52, titulat “lloc i temps de les actuacions” passa a ser l’article 45, titulat “lloc i
temps de les actuacions” 

L’article 53, titulat “iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció” passa a ser
l’article 46, titulat “iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció” 

36. De l’article 54, titulat “terminació de les actuacions inspectores”:
Es re enumera passant a ser l’article 47, titulat “terminació de les actuacions
inspectores” 

Es modifiquen els apartats 1 i 3 quedant redactat de la següent manera: 
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament, en un termini
màxim de 18 mesos  comptadors des de  la  notificació  del seu  inici fins que  s’hagi
d’entendre  notificat  l’acte  administratiu resultant  d’aquestes, o de 27 mesos si l'import
net de la xifra de negocis de l'obligat tributari és igual o superior al requerit per a auditar
els  seus  comptes, i  s'informarà d'aquest termini en  la  comunicació d'inici d'actuacions.
No obstant  això, aquest termini es podrà suspendre perllongar motivadament per les
circumstàncies previstes als paràgrafs 4t i 5è de l'article 150 de la Llei general tributaria.

3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, de disconformitat o amb acord. Si l’obligat
tributari o el seu representant es neguen a rebre o subscriure l’acta, aquest tramitarà
pel procediment establert per a les de disconformitat

37.  De l’article  55,  titulat  “disposicions generals  sobre infraccions i  sancions
tributàries””:

Es re enumera passant  a  ser  l’article  48,  titulat  “disposicions generals sobre
infraccions i sancions tributàries” 
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Es modifica l’apartat 1, quedant de la següent manera: 

1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en
la Llei general tributària  i en les disposicions que  la  desenvolupin i  complementin,
especialment el Reglament general  del règim sancionador tributari (RD 2063/2004, de
15 d’octubre).

38.  De  l’article  56,  titulat  “conceptes  i  classes  d’infraccions  i  sancions
tributàries”:

Es re enumera passant a ser l’article 49, titulat “conceptes i classes d’infraccions
i sancions tributàries” 

Es modifica l’apartat 7, quedant de la següent manera:
7. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es
reduirà en un 25% si  s’ingressa l’import restant en  període voluntari, i  no  s’interposa
recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció
s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat

S’afegeix una disposició addicional, amb el redactat següent:
 Quan l’ajuntament hagi delegat en un Ens supramunicipal la inspecció, la gestió i/o la re-
captació dels ingressos, les actuacions que ha de dur a terme l’òrgan delegat es regiran
per la seva pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, el Reglament Orgànic i Funcional, i
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Muni-
cipals.

39. es re enumeren els articles següents: 

L’article  57,  titulat  “classificació  de  les  infraccions  i  sancions  tributàries”  passa  a  ser
l’article 50, titulat “classificació de les infraccions i sancions tributàries” 

L’article  58,  titulat  “liquidació  d’interessos  de demora”  passa a ser  l’article  51,  titulat
“liquidació d’interessos de demora” 

L’article 59, titulat “procediment sancionador” passa a ser l’article 52, titulat “procediment
sancionador” 

ORDENANÇA FISCAL NUM. 2: REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

1. De l’article 2, titulat “subjectes passius”:

Es modifica el paràgraf 4 de l’apartat 3, quedant redactat de la següent manera:
Una vegada acceptada per l'Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran
en  el  padró  de  l’impost  de  l’exercici  en què s'acordi la divisió, sempre i quan la
liquidació no hagi adquirit fermesa; cas contrari s'incorporaran al padró de l’impost de
l’exercici immediatament posterior i  es mantindran en els successius mentre no  se'n
sol·liciti la modificació.

Es modifica el paràgraf 5 de l’apartat 3, quedant redactat de la següent manera:

Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol
dels responsables solidaris, de  conformitat  amb  allò  que  estableix la  Llei  general
tributària  en  els  supòsits  de  concurrència  d’obligats tributaris.

2.Es modifica l’apartat 4 de l’article 3, titulat “successors i responsables”, amb
el següent redactat:

L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i
a aquells col·laboradors  socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i
actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que  el consultant disposi de certificat
digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.
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3. De l’article 4, titulat “Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa”:
S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 1.i), amb el següent redactat:
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions econòmi-
ques, tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos en la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratives i dels in-
centius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de contribuent recaigui
sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes autò-
noms de l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i
de les entitats locals.

S’afegeix un apartat 1.j) amb el següent redactat:
1.j) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2
d’aquesta Ordenança, les  entitats no  lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al
mecenatge, excepte  els afectes a  explotacions econòmiques  no  exemptes  de  l’Impost
sobre Societats.

L’aplicació  de  l’exempció  en  la  quota d’aquest  impost  estarà  condicionada a  què  les
entitats sense  fins lucratius  comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal
especial establert per a aquestes entitats.

Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en
tant es  compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins  lucratius, i
mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial.

S’elimina l’apartat 2.d) 
L’apartat 2.e) passarà a ser el 2.d)

4.  Es  modifica  l’apartat  4  de  l’article  6,   titulat  “Base  imposable  i  base
liquidable”, quedant redactat de la següent manera:
4.  L’Ajuntament  determinarà  la  base liquidable  quan  la  base imposable  resulti  de  la
tramitació  dels  procediments  de  declaració,  comunicació,  sol·licitud,  esmena  de
discrepàncies i inspecció cadastral,  en el supòsit que l'Ajuntament hagi assumit aquesta
competència legalment. 

5. De l’article 10, titulat “Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds”:

S’afegeix al final de l’apartat 1 el següent:
de conformitat amb la normativa cadastral

S’afegeix l’apartat 6 
L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar  la declaració, quan la
transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat
de l’immoble; es formalitzi en escriptura  pública o se  sol·liciti la seva  inscripció en el
Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte translatiu del domini,
sempre que, a més, s’hi acrediti la referència cadastral mitjançant l’aportació d’un dels
documents següents:

a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’òrgan 
que actuï per delegació. 
b) L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles.

6. S’afegeix l’apartat 5 a l’article 11, titulat “Règim de liquidació”, amb el següent
redactat:

La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a conseqüència de
procediments de  valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació  mitjançant
declaració, comunicació i sol·licitud, es realitzarà per mitjans telemàtics, sempre que així
ho estableixi la normativa cadastral.
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7. S’afegeix l’apartat 5 a l’article 14, titulat “Actuacions per delegació”, amb el
següent redactat:

5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de  Girona,  l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la  competència, les  facultats d’aprovar
determinades  actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals,  realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.

ORDENANÇA FISCAL NUM. 3  REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE  VEHICLES  DE
TRACCIO MECANICA

1.  S’afegeix  l’apartat  3  a  l’article  4t,  titulat  “beneficis  fiscals  de  concessió
obligatòria i quantia fixa”, amb el redactat següent:

3. No caldrà que  l’interessat  aporti certificat de la discapacitat, o altres documents
acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui
consultar  i verificar  telemàticament les dades  declarades i consti el consentiment de
l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta.

2. Es modifica el % de bonificació de l’apartat 4 de l’article 5, titulat, “Beneficis 
fiscals de concessió potestativa i quantia variable”, passant a ser la bonificació del 
50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles híbrids.

3. S’afegeix un article 11, titulat “Col·laboració social”, amb el redactat següent:

1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de
l’ajuntament, a l’empara del que preveu l’article 92 de la Llei general tributària.

2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:

a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, transferència
del vehicle i canvi de domicili del titular.

b)  Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i
altres documents tributaris.

3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats
anteriors, caldrà subscriure el corresponent conveni.

 4. Es re enumera l’article 11 titulat “Data d’aprovació i vigència” passant a ser
l’article 12 titulat “Data d’aprovació i vigència”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ
DE RESIDUS MUNICIPALS

1. Es modifiquen dos tipus d’activitats en l’apartat a) coeficient d’activitat,  de
l’apartat 1 de l’article 11, titulat “quota tributària”, quedant els restants sense
modificació:

Tipus d’activitat Coeficient 
(...) (...)

Altres activitats/magatzem 2
Locals sense activitat/magatzem 1

 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14: TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE
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VENDA,  ESPECTACLES  O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PUBLIC  I
INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS

Es modifica l’apartat 3 de l’article 6, titulat “quota tributària”, quedant redactat
de la següent manera:

Parades de festa
Atraccions fins a 20m2  14,00€/dia
Atraccions de 21m2 a 30m2  21,00€/dia
Atraccions de més de 30m2  28,00€/dia
Parades de venda de productes  14,36€/dia
Espectacles fins a 200m2 120,00€/dia
Espectacles de més de 200m2 240,00€/dia
(*)  Per  les  instal·lacions  d’espectacles  s’exigirà  una  fiança  de  500,00€  que  s’haurà
d’abonar en el moment que es concedeixi l’autorització.

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, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont 

GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

11.  DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 12/2016 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT.

L’alcalde explica detalladament  la modificació  pressupostària  12/2016, per suplement de
crèdit. 

Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

ANTECEDENTS DE FET

1. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a la part dispositiva
d’aquest  acord,  per  a  les  quals  les  consignacions  previstes  són  insuficients  en  el
pressupost ordinari  actual, estem davant unes despeses específiques que no es poden
demorar  i  es  necessita  tramitar  l’expedient  de  concessió  de  suplement  de  crèdit que
caldria finançar amb baixes en despeses i amb romanent líquid de tresoreria.

2. La regidoria de Serveis Econòmics ha emès una memòria per la qual sol·licita la incoa-
ció d’un expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit.

3. En data 25 d’octubre de 2016 ha emès informe l’interventor, que consta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET

1. D’acord amb l’article 177.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en relació amb
l’article 35 segon paràgraf del RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria
pressupostària i comptable, els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits són les
modificacions del pressupost de despeses mitjançant el què s’assigna crèdit per realitzar
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una despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i pel
qual no existeix crèdit en el pressupost, o el crèdit previst resulta insuficient, o no pot ser
objecte d’ampliació.

2.  D’acord  amb  l’article  177.4  del  TRLRHL,  en  relació  amb  l’article  36.1.c del  RD
500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, els
suplements  de  crèdit  i  crèdits  extraordinaris  es  podran  finançar  indistintament,  entre
altres  recursos,  mitjançant  baixes  i  anul·lacions  de  crèdit  i  amb  romanent  líquid  de
tresoreria.

3. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL, en relació amb l’article 37.3 del RD 500/1990,
de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, la proposta de
modificació (previ informe de la Intervenció), serà sotmesa pel president a l’aprovació del
Ple de la corporació.

4. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL, en relació amb l’article 38.1 i 38.2 del RD
500/1990,  de  20  d’abril,  que  la  desenvolupa  en  matèria  pressupostària  i  comptable,
l’aprovació dels expedients pel Ple es realitzaran amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits  que els pressupostos havent de ser executius dins el  mateix exercici  que es
varen autoritzar.
En la tramitació dels expedients de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
seran  d’aplicació  les  normes  sobre  informació,  reclamacions  i  publicitat  aplicables  a
l’aprovació dels pressupostos de l’entitat local.

5. La Disposició addicional sisena de la LO 2/2012 modificada per la LO 9/2013 disposa
com podem aplicar aquest superàvit.

6. La disposició addicional setzena del RDL 2/2004, en relació amb la disposició addicional 
sisena de la LO 2/2012, de 27 d’abril, defineix que s’entén com a inversió financerament 
sostenible.

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

ACORD

Primer.  Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 12/2016,
mitjançant concessió de  suplement de crèdit, que es finança amb baixes en despeses i
Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el detall següent:

 Suplement de crèdit :

Descripció  Crèdit incial  Modificació 
 Crèdit 

definitiu 
Conservació i manteniment locals cultura 20.605,00        3.260,00    23.865,00    
Activitats teatre Ateneu 41.468,00        3.000,00    44.468,00    
Activitats cultura 25.601,25        8.000,00    33.601,25    
Festes populars i altres esdeveniments 38.000,00        8.000,00    46.000,00    
Millores equipaments esportius 123.400,00      45.000,00  168.400,00  
Aportació Casal de la Gent Gran Can Ponac 4.000,00          1.740,00    5.740,00      

SUPLEMENT DE CRÈDIT 253.074,25      69.000,00  322.074,25  

 Baixes en despeses :
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Aplicació 
pressupostària

Descripció  Crèdit incial  Modificació 
 Crèdit 

definitiu 
12.0110.31000 Interessos préstecs a mig i a llarg termini 25.000,00        19.000,00 - 6.000,00      
12.0111.31100 Despeses de formalització, cancel i modif. de préstecs 5.000,00          5.000,00 -   -                

Baixes amb despesa 30.000,00        24.000,00 - 6.000,00      

 Pressupost d’ingressos :

Subconcepte Descripció  Previsió inicial  Modificació 
 Previsió 
defintiva 

12.87000 RLT per a despeses generals. 835.719,44      45.000,00  967.719,44  

835.719,44      45.000,00  967.719,44  

Segon.  Exposar  al  públic  aquest  expedient  durant  el  termini  de  quinze  dies  hàbils
mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis de la corporació i en el  Butlletí Oficial de la
Província de Girona.

Tercer. En el cas de no presentar-se reclamacions, l’expedient de suplement de crèdit es
considerarà aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.  

Quart. Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el  Butlletí Oficial de la
Província resumida a nivell de capítols.

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

Vots a favor (9)

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 CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

Abstencions (4)

GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont 

12.  DICTAMEN  SOBRE  LA  MOCIÓ  PER  UNES  COMARQUES  GIRONINES
DESMILITARITZADES.

L’alcalde informa que aquesta moció prové de la Diputació de Girona, on es va aprovar una
molt  similar  i  la  van  fer  arribar  a  tots  els  ajuntaments  perquè  l’adaptessin  a  l’àmbit
municipal.  

Seguidament, llegeix la proposta:

Tots els estats en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema de se-
guretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que els
afecten. La creació d’un nou Estat per Catalunya esdevindrà una oportunitat històrica per
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plantejar un nou model de seguretat i de defensa, que serveixi, fins i tot, de model per a
d’altres estats de l’entorn.

Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i dia-
logant a favor de l’entesa i l’harmonia entre els pobles. Això s’ha palesat sovint de mane-
res diferents, en molts diversos àmbits i, també, en pronunciaments institucionals del nos-
tre Parlament, o en les paraules de Pau Casals en el marc de les Nacions Unides l’any
1971, reafirmant la seva identitat catalana i la de Catalunya com a nació de pau.

Aquests trets de la identitat catalana ja es manifestaven en temps medievals, en realitats
com Pau i Treva, el Consolat de Mar o les Corts Catalanes. En les darreres dècades, s’han
mantingut en la lluita no-violenta de l’Assemblea de Catalunya i de la Marxa de la Lliber-
tat, inspirades, entre d’altres, per Lluís Mª Xirinacs; en els nostres dies, s’han expressat
en multitudinàries mobilitzacions pacífiques, com Volem l’Estatut de 1977, Campanya del
No a l’OTAN en el Referèndum de 1986 (en què Catalunya va dir NO majoritàriament),
Aturem la Guerra d’Iraq 2003, pel Dret de Decidir 2006, contra la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut al 2010, els centenars de consultes sobre la independència o
les manifestacions independentistes dels últims cinc anys. El poble català ha preservat la
seva identitat, tot descartant la violència per a la seva afirmació nacional i mostrant res-
pecte cap a altres pobles, cultures, llengües i identitats.

El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els valors del diàleg i
de la cooperació, bases d’una cultura de pau, que Catalunya té com a propis. Els mitjans
que emprem per assolir aquest objectiu no poden contradir aquests valors que prefiguren
els fonaments i les característiques del nou estat.

El Parlament de Catalunya proclamava l’any 2003:

Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el com-
promís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la no-vi-
olència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels infants; la promo-
ció del desenvolupament econòmic i socials sostenible; la reducció dels desequilibris
econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció de la seguretat global i el
desarmament progressiu; l’esforç per a protegir el medi natural de les generacions
presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i oportunitats de les
dones i els homes; i l’eliminació de les formes de racisme; xenofòbia i dels actes d’in-
tolerància.

Els ciutadans de Catalunya s’han manifestat molt sovint a favor de la pau i la solidari-
tat internacionals. Des d’expressions de la solidaritat concretes en molts conflictes i
crisis, fins a la pràctica d’opcions per la pau, com l’objecció de consciència al servei
militar, la insubmissió o l’objecció fiscal, entre altres. En aquest sentit, Catalunya es
vol sumar als països impulsors i capdavanters de noves polítiques que ajudin a cons-
truir una societat en pau i es vol comprometre a col·laborar positivament en el repte
de substituir la cultura de la violència per la cultura de la pau (De la Llei 21/2003, 4
de juliol, de foment de pau).

Malgrat aquestes múltiples intencions, expressades tant per la ciutadania com les nostres
institucions, ens trobem amb la realitat que durant els últims anys, el nombre d’efectius
militars a Catalunya no han parat d’augmentar (663 efectius més l’any 2015). S’han in-
crementat les maniobres militars amb armes de foc reals en territori civil català, i la pre-
sència militar en espais educatius, formatius i d’oci s’ha intensificat. Enguany, el Ministeri
de Defensa va programar divuit activitats a tot Catalunya per celebrar el Dia de les Forces
Armades, sis més que les que van haver-hi el 2015.

L’any 1978, més de 1.300 hectàrees van ser expropiades als termes municipals d’Espolla i
Sant Climent Sescebes per tal d’instal·lar-hi un camp de tir militar de la base militar Álva-
rez de Castro. El camp de tir i les maniobres militars són contínues als termes municipals
de La Jonquera, Sant Climent Sescebes i Espolla, i es duen a terme en zones que formen
part del Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, integrat a la Xarxa Natura 2000
com a Lloc d’Interès Comunitari.
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L’activitat militar posa en perill  la integritat de les persones que viuen i treballen a la
zona, així com la de visitants, excursionistes, i el patrimoni d’interès cultural de la zona.
Degut a les pràctiques d’artilleria i maniobres militars, sovint es declaren incendis fores-
tals difícils d’apagar degut al perill que generen els artefactes que resten per detonar, i
obliga als mitjans aeris i terrestres a fer esforços considerables.

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

ACORD

Primer. Donar suport a la Diputació de Girona per exercir les accions necessàries davant
del Ministeri de Defensa i de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la De-
fensa per a reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjan-
çant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es
trobi en desús a les comarques gironines, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil.

Segon. Rebutjar, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes d’exal-
tació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no assistir com a institució a
les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de la demarcació de Gi-
rona.

Tercer. Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines aquest acord per
tal que cessin les maniobres militars en espais no estrictament militars i promoure també
que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la mateixa
manera.

Quart. Comunicar l’adopció d’aquest acord a la Diputació de Girona, al Parlament de Cata-
lunya, a la delegació del Ministeri de Defensa a Catalunya, a la subdelegació del Ministeri
de Defensa a Girona, als estaments militars de la Base Militar Álvarez de Castro de Sant
Climent Sescebes i a l’Associació Alto el Foc de l’Albera.

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, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont 

GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

13. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓ EN DEFENSA DE LES TREBALLADORES AFECTADES
PER L’INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIONS MÈDIQUES (ICAM).

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 l’ha fet arribar a
l’Ajuntament la Plataforma d’afectats per l’ICAM, organisme que determina si un treballador
que està de baixa durant un període de temps ha de retornar o no al seu lloc de treball, ha
de continuar o no de baixa i ha de percebre o no una invalidesa.     
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El  Sr.  Bartis  indica  que  en  el  context  de  crisi  econòmica  actual  s’ha  detectat  que  als
treballadors que no es poden reincorporar al seu lloc de treball per la seva afectació de salut
se’ls  obliga  a  treballar  perquè,  si  els  atorguen  una  invalidesa,  suposa  una  despesa
econòmica per a l’Estat que se n’ha de fer càrrec. I això suposa un problema tant per als
treballadors com per  a les empreses,  ja  que hi  ha persones que estan en una situació
deficitària per problemes de salut i se les envia a treballar, situació que moltes vegades
comporta que si són empreses privades els acomiadin al no poder fer la feina com abans. 

El Sr. Bartis indica que a l’Ajuntament hi ha un treballador que es troba en aquesta situació
doncs li han donat l’alta mèdica però és evident que no pot exercir completament les seves
funcions. I això genera un problema com a Administració, ja que no se l’acomiadarà però no
pot realitzar al 100 % les seves tasques. 

Per  això,  el  que es demana en aquesta  moció  és que  es deixin  de fer  les  avaluacions
mèdiques  de  manera  economicista  i  es  facin  amb  un  sentit  mèdic  i  humanitari  de  les
persones, reconeixent a les que per motius de salut no poden exercir cap tipus de feina i
rebent la pensió d’invalidesa que els correspongui. 

La senyora Irina Gil Abuin, regidora del GM CIU, comenta que els metges ja actuen amb
bona praxis, a la qual cosa el Sr. Bartis respon que això no es discuteix i que precisament
són els professionals de l’àmbit públic i no l’àmbit privat els que han de fer aquesta tasca.
No és una crítica a l’àmbit sanitari sinó un tema polític que fa canvis a l’hora de realitzar
avaluacions tenint en compte el context econòmic de l’Administració. 

Tot seguit, l’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) depenent del Departament de Salut de la
Generalitat, és l’òrgan competent per realitzar els dictàmens mèdics on es determina si
una persona continua de baixa mèdica o ha de retornar immediatament al lloc de treball,
si  és  té  dret  a  una  pensió  per  invalidesa,  o  ja  s’està  “apte”  per  reincorporar-se
laboralment per una millora de salut.

La Plataforma d’Afectats de l’ICAM, la PAICAM, es va constituir el 13 de gener de 2016
amb l’objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d’aquest organisme
avaluador de la sanitat catalana, que s’ha agreujat els darrers anys amb es retallades.
Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per atorgar pensions
d’invalidesa,  i  el  context  d’atur  i  precarietat  laboral  en  augment  situa  les  persones
malaltes sovint al llindar de l’exclusió social.

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. Exigir la transparència total en la relació entre l’Institut Nacional de la Seguretat
Social (INSS) i l’ICAm, i publicació del conveni que els vincula.

Segon. Impulsar la participació ciutadana en l’elaboració d’un document sobre bona praxi
de l’ICAM.

Tercer.  Reclamar  que  s’aturin  les  derivacions  a  centres  privats  per  realitzar  proves
diagnòstiques.

Quart. Reclamar avaluacions basades exclusivament en criteris mèdics amb professionals
de la sanitat pública.
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Cinquè.  Exigir la depuració de responsabilitat, tant de l’ICAM com de l’INSS, per haver
anteposat criteris econòmics per sobre de la salut de les persones.

Sisè. Comunicar aquest acord a la Plataforma d’Afectats per l’ICAM i l’INSS.

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, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont 

GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

14.  DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓ DE SUPORT AL REGIDOR JOAN COMA ROURA
ARRAN  DE  LA  INVESTIGACIÓ  PER  PRESUMPTE  DELICTE  D’INCITACIÓ  A  LA
SEDICIÓ.

L’alcalde indica que qui vulgui subscriure el text que ara llegirà ho pot fer i així constarà a
l’acta.

La resolució del 9-N va ser un pas importantíssim per a l’alliberament nacional d’una part
del nostre país: els Països Catalans. El parlament es va comprometre a executar el man-
dat democràtic sorgit de les urnes del 27 de setembre. Per primera vegada el Parlament
de Catalunya proclama ‘l’obertura d’un procés constituent ciutadà̀, participatiu, obert, in-
tegrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució́ catalana’.

Entenem que, a mes, la declaració́ de ruptura amb l’estat espanyol té dues grans virtuts.
Per una banda, compromet el parlament a adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de ruptura de l’estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostin-
guda, pacifica, que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en la
participació ́ oberta, activa i integradora.  Democràcia, participació́,  poder popular, coses
que hem reivindicat des de fa molt temps.

Per una altra banda, el parlament s’erigeix en únic dipositari de la sobirania i en expressió́
del poder constituent. Declara, així́, que deixem de supeditar les decisions de les nostres
institucions a les decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del
Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i competència. 

Desobediència, fa temps també́ que la reclamem. Nosaltres sempre hem dit que per fer la
truita caldrà̀ trencar els ous, i aquesta declaració́ significa un clar pas endavant cap a la
construcció́ de la república catalana.

Tant o més important que el cos de la declaració́ és l’annex. El parlament també́ s’ha com-
promès a tirar endavant mesures contra la pobresa energètica, per garantir el dret a l’ha-
bitatge, per garantir la sanitat a tothom. Concretament es diu que cap persona no en pot
quedar exclosa per raó́ d’origen, tingui o no la condició́ assegurada o beneficiaria del siste-
ma nacional de salut, i amb independència de si consta o no consta en el padró dels muni-
cipis. Educació, també hi ha temes de llibertats polítiques, de modificació de les adminis-
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tracions locals per reconduir totes les retallades que ha significat la LRSAL per l’autonomia
dels governs municipals. 

Hi ha temes de refugiats, garantir que acollirem tants refugiats com creguem que podem
acollir a casa nostra, independentment del que marqui l’estat espanyol. Temes referits al
dret de l’avortament. També hi ha una revisió de la càrrega del deute en el conjunt de la
despesa pública per tal de trobar els recursos necessaris per fer front a aquest pla de xoc
social que es negocia. Entenem, doncs, que es tracta d’una declaració molt important,
com també és importantíssim que s’hi doni suport des de tots els ajuntaments.

Hem vist també que l’Audiència Nacional ha obert diligències a diferents ajuntaments que
han aprovat aquesta mateixa moció. Des d’aquí volem mostrar i oferir tot el nostre suport
als consistoris investigats per l’Audiència Nacional. 

Defensem el seu dret a la desobediència davant d’una institució il·legítima, anacronica i
hereva del Tribunal d’Ordre Públic franquista. Considerem aquestes desobediències com
els primers passos cap a la creació de la república catalana. En aquest sentit, nosaltres
demanem a aquest consistori que en cas que aquestes diligències també arribin a Vic, una
vegada aprovada aquesta moció, es neguin en rodó a aportar cap mena de documentació
del ple d’avui a l’Audiència Nacional. 

Aquest consistori no ha de respondre a les peticions o requeriments que arribin d’aquesta
o d’altres institucions de l’estat espanyol com a consequu ència de la votació de la moció
de suport a la declaració de ruptura, perquè aquestes institucions ja no tenen cap mena
d’autoritat  sobre  nosaltres,  cap  mena d’autoritat.  Es  imprescindible  que  Vic  actuii  en
aquest sentit. Hem deixat de ser súbdits per esdevenir lliures. I per esdevenir lliures hem
de practicar la llibertat constantment. 

El Sr. Josep Bartis Fabrega, regidor del GM CUP-PA, diu el següent:

Sr. Bustamante, subdelegat del Govern espanyol a Girona (que per a mi continua sent un
governador civil a l’estil franquista dels darrers 45 anys): em dic Josep Bartis i Fàbrega i
subscric  totalment  el  que ha dit  l’alcalde.  Vagi  traient  punta  al  llapis  i  li  suggereixo,
després que els seus súbdits llegeixin l’acta d’aquesta corporació, que l’enviï a l’Audiencia
Nacional perquè a mi també m’imputin aquests delictes de sedició. 

Senyors de l’Audiencia Nacional, parlem clar. Aquí, un senyor que es diu Miguel Ángel
Rodriguez, portaveu del Govern pseudo feixista de José María Aznar, va pronunciar al
2014 la frase següent: “Al Sr. Artur Mas, lo que le falta es un fusilamiento”. 

Si jo dic: a l’Audiencia Nacional lo que le falta es un fusilamiento... què em faran vostès a
mi? Suposo que quelcom totalment diferent al que l’Administració de Justícia a la que
vostès pertanyen han fet amb aquest “tipeju” anomenat Miguel Ángel Fernandez. 

L’Administració de Justícia ha arxivat aquest cas perquè considera que no hi ha incitació a
l’odi.  Que  en  el  74è  aniversari  de  l’afusellament  del  president  Lluís  Companys,  únic
president d’Europa que ha estat afusellat, un Estat digui que al president de la Generalitat
en aquell moment  el que li fa falta és un afusellament i que això hagi quedat en no res és
perquè us caigués la cara de vergonya. I a una persona que diu textualment que no està
a favor de la violència i que per fer una truita s’han de trencar els ous vosaltres el feu
anar  a  Madrid  per  un  delicte  de  sedició.  No  teniu  vergonya?  No  sou  democràtics  i,
evidentment, no és que sigueu pseudo franquistes, magistrats de l’Audiencia Nacional, és
que sou franquistes cent per cent. I aquí queda dita la meva intervenció respecte d’aquest
tema.

       
La Sra. Mercè Amich Vidal, regidora del GM CUP-PA, diu el següent:

A mi, Mercè Amich Vidal, també em podeu venir a buscar darrere els meus companys
Dani Cornella i Josep (Pitu) Bartis i subscric totes les paraules del nostre company Joan
Coma al què enviem tot el nostre suport. I a l’Audiència Nacional, hereus del franquisme,
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sapigueu que nosaltres continuem aquí per a la llibertat del nostre poble, seguim dempeus
i continuem endavant. Subscric totalment les seves paraules.

La Sra. Eulàlia Ferrer Benito, regidora del GM CUP-PA, diu el següent:

Jo, Eulàlia Ferrer, subscric tot el que ha dit anteriorment l’alcalde.

El Sr. Jan Costa Rengel, regidor del GM CUP-PA, diu el següent:
   

Jo, Jan Costa Rengel, subscric les paraules que han dit anteriorment l’alcalde i el tinent
d’alcalde a l’igual que els meus companys de govern.

La Sra. Mar Camps Mora, regidora del GM CUP-PA, diu el següent:

Jo, Mar Camps Mora, subscric les paraules que han dit els meus companys i companyes.
La Sra. Sònia Fortià Martí, regidora del GM CUP-PA, diu el següent:

Jo, Sònia Fortià Martí, subscric les paraules que han dit els meus companys i companyes.

El Sr. David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, diu el següent:

Votarem a favor de la moció i subscric les paraules de l’alcalde.

La Sra. Irina Gil Abuin, regidora del GM CIU, diu el següent:

       Jo, Irina Gil Abuin, subscric també el que ha dit el meu company. 

El Sr. Jordi Puig Boada, regidor del GM ICelrà-ERC-AM, diu el següent:

       Jo, Jordi Puig Boada, subscric les paraules de l’alcalde.

La Sra. Laura Manzano Casademont, regidora del GM ICelrà-ERC-AM, diu el següent: 

       Jo, Laura Manzano Casademont, subscric les paraules de l’alcalde.

El Sr. Enric Cabarrocas Illa, portaveu del GM ICelrà-ERC-AM, diu el següent: 

Jo,  Enric  Cabarrocas  Illa,  a  l’igual  que  els  meus  companys  subscric  les  paraules  de
l’alcalde. 

El Sr. Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM, diu el següent: 

Jo, Gerard Fernàndez Tatjé, subscric les paraules de l’alcalde i d’en Joan Coma Roura,
evidentment.  

L’alcalde dóna les gràcies a tothom i explica que la moció que s’aprova, a més del text que
ha  llegit  pronunciat  per  en  Joan  Coma  i  subscrit  pels  avui  presents,  s’ha  dit  amb  les
mateixes paraules perquè això és la llibertat d’expressió. En aquesta moció es defensa la



                               Acta 10/2016
8 de novembre de 2016

llibertat d’expressió, el poder discrepar i pensar diferent i que no tots vagin en la mateixa
línia  que  vol  l’Estat  espanyol  des  de  fa  300  anys  sinó  que  aquí  pensem diferent,  som
demòcrates, volem la llibertat del nostre país, volem que se’ns deixi decidir, volem tirar
endavant la Declaració del 9N amb totes les conseqüències i volem crear el nostre Estat
català. I per això ens hem de defensar, tristament, davant d’un Estat repressor que intenta
criminalitzar i tancar a la presó les idees dels dissidents que no estan d’acord amb el discurs
únic. 

L’alcalde indica que la moció que es presenta avui al Ple parla d’en Joan Coma i d’altres
imputats com l’alcaldessa de Berga per no despenjar la bandera espanyola, l’ex president
Mas, en Francesc Homs, la Joana Ortega.... i ja comença a ser una llista força llarga per a
un Estat que diu que és democràtic. 

Tot seguit, l’alcalde fa la proposta següent:

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes
vàrem ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític d'una part del
nostre  país.  Gràcies  als  més  de  40.000  voluntaris  i  voluntàries,  2.344.828  catalans  i
catalanes  vàrem  acudir  a  les  urnes  en  una  procés  participatiu  protagonitzat  per  la
democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va
ser  querellar-se  contra  el  president  de  la  Generalitat  Artur  Mas,  la  vicepresidenta  i
consellera  de  Governació  i  Relacions  Institucionals  Joana  Ortega  i  la  consellera
d’Ensenyament Irene Rigau.

En  el  desenvolupament  de  les  seves  funcions  com  a  càrrec  electe,  Joan  Coma  va
expressar el seu suport a la Declaració del 9-N. Les declaracions, fetes en seu plenària i
com a lliure expressió del mandat polític que té encomanat estan emmarcades no només
en la llibertat d’expressió sinó en la legítima defensa de l’autodeterminació dels pobles.
Dret negat reiteradament per l’Estat Espanyol  i les seves institucions.

El delicte de sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix una catalogació
jurídica d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar  a un representant
escollit democràticament quan defensa els seu ideari. Es tracta d'un delicte que a la resta
de països només s’aplica quan hi ha un alçament en armes, i que en el cas de l’Estat
Espanyol pot comportar penes de presó. 

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics,
ja  massa  habituals  a  l’Estat  Espanyol.  Es  tracta  d’un  procés  penal  amb  una  clara
connotació censora  que pretén criminalitzar la protesta i legítima manifestació política,
judicialitzant  els responsables polítics  que només expressen el que de forma massiva,
popular i democràtica fa anys que expressa la majoria social del poble català. L’últim i no
menys important dels objectius, és instal·lar la cultura de la por a la societat catalana, per
la corretja de transmissió dels seus càrrecs electes.

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

ACORD

Primer.  Expressar el nostre suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, acusat del
delicte  de  sedició  per  haver  donat  suport  a  la  declaració  del  9N  i  explicitar  el  seu
compromís amb el  mandat democràtic  que té encomanat,  així  com a tots els  càrrecs
públics encausats per defensar la declaració del 9N i/o per actuar en conseqüència amb
aquesta declaració.

Segon. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions  judicials  i  emet  judicis  polítics  contra  representants  electes  per  impulsar
processos democràtics.
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Tercer. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del poble de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.

Quart. Trametre aquest acord com a  protesta sol·licitant al TSJC i al Tribunal Suprem que
s'arxivi la causa oberta contra Joan Coma i la resta d’imputats.

Cinquè. Enviar una còpia d'aquesta moció al President de la Generalitat, al president del
Govern Espanyol, a l’afectat, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del
Pacte local pel Dret a Decidir,  a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural,  a
l’Associació de Municipis per la Independència i fer-la pública a través dels mitjans públics
municipals.

  
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, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont 

GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

15.  DICTAMEN  SOBRE  LA  MOCIÓ  DE  SUPORT  AL  REFERÈNDUM,  AL  PROCÉS
CONSTITUENT  I  ALS  ENS  LOCALS  I  ELECTES  INVESTIGATS  PER  PROCESSOS
RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA.  

L’alcalde  comenta  que  aquesta  moció  l’ha  elaborat  l’Associació  de  Municipis  per  la
Independència  i  que  tots  els  grups  municipals  de  Celrà  han  acordat  presentar-la
conjuntament. És una moció que no se centra tant amb en Joan Coma sinó que és més
genèrica i defensa la democràcia a Catalunya.

Tot seguit cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora d’Igualtat i Joventut,
que indica que aquesta moció posa de manifest  el  rebuig a l’atac a la sobirania de les
institucions municipals amb processos judicials i amb la judicialització de la política intentant
frenar l’autonomia municipal, bé amb mesures econòmiques com la LRSAL o amb mesures
polítiques com la persecució al moviment independentista que surt, neix i arrela al món
local. També és una moció de suport a la Resolució del Parlament de Catalunya que va
aprovar en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016 en què el Parlament instava al Govern de
Catalunya a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya com a
molt tard al setembre de 2017 alhora que li demana al govern que negociï amb l’Estat un
referèndum sobre el futur polític de Catalunya. 

La forma com s’arriba pot ser diversa i canviant en el temps i el que posa de manifest la
moció  és  que  s’ha  d’anar  cap  a  aquesta  direcció  refermant  la  defensa  de  la  llibertat
d’expressió i de les idees polítiques com a base de la democràcia sense les quals no es pot
avançar cap a una societat més lliure, més justa i millor. 

Tot seguit, la Sra. Amich fa la proposta següent al Ple:

El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència
de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i,  una altra,  que li  demana que
negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. 
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Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el
nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració
del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic
sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels
ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que
ens ha de portar cap a un nou model d’estat.

Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i
estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els
darrers  sis  anys,  alcaldes  i  alcaldesses,  regidors  i  regidores hem manifestat  la nostra
solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem
defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac
injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat,
sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer
la postura dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país. 

Si  la  ciutadania  catalana,  de  manera  lliure  i  majoritària,  es  pronuncia  a  favor  de  la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on
actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.

La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple
exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una
persecució  política  per  part  d’uns  òrgans  judicials  que  instrumentalitzen  les  seves
decisions a partir de criteris subjectius. 

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

ACORD

Primer. Manifestar  el  suport  de l’Ajuntament de Celrà a la  resolució del Parlament de
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a
molt tard, el setembre de 2017.

Segon. Col·laborar  en  l’organització del  debat  sobre  el  procés  constituent  al  nostre
municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el
moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. 

Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats
locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment i política. 

Tercer. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de
Catalunya  o  per  qualsevol  altra  expressió  de  les  seves  opinions  polítiques  de  forma
pacífica, lliure i democràtica. 

Quart. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment
una separació real de poders com a garantia de la democràcia.

Cinquè. Comunicar  aquest  acord  al  president  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  la
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.

 

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

Vots a favor (13)
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GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal i senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont 

GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

16.  DICTAMEN  SOBRE  LA  MOCIÓ  DE  SUPORT  A  LA  PROPOSICIÓ  DE  LLEI  DE
REPARACIÓ DE LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME.

L’alcalde explica que aquesta moció l’ha proposat el grup municipal de Convergència i Unió i
que també l’assumeixen tots els grups polítics.  I indica que properament al municipi  es
retirarà un monòlit franquista en honor de 21 persones que van morir al Congost durant la
Guerra Civil. És un monòlit amb clares connotacions franquistes que tan sols està per unes
persones i no per totes les víctimes que va haver-hi en aquest conflictes des de l’any 1936
fins al 1939, a més de les víctimes posteriors del règim franquista. Per això creu que cal
retirar-lo  perquè aquí  cal  pensar  en tothom i  aquest  monument  tan sols  pensa en uns
quants. 

Ja s’informarà públicament quan es retirarà el monòlit, que es guardarà, i l’equip de govern
està estudiant  posar  una placa al  cementiri  municipal  com a homenatge pe a totes les
persones que van deixar la seva vida tant durant la Guerra Civil com posteriorment.     

Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

El  15 d'octubre  de 2015 es va commemorar  el  75é aniversari  de  l'afusellament  del
President Companys i el 20 de novembre del mateix any s'esqueien 40 anys de la mort
natural del dictador Francisco Franco. Franco va protagonitzar el cop d'estat militar del
1936 contra la legalitat democràtica, instaurant un règim dictatorial fins al 1978.

Va ser en aquest període on el règim franquista va cometre tota mena de crims contra
les llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional. Entre aquests
destaquen  els  consells  de  guerra  de  sumaríssims  que  es  van  realitzar  sense  cap
legitimitat, portant a terme empresonaments, reclusions i morts.

La constant negativa de l'Estat espanyol a anul·lar els consells de guerra sumaríssims
per causes polítiques duts a terme pel règim franquista, i singularment el procediment
sumaríssim contra el President Companys, només es pot entendre en el context d'una
democràcia feble, incapaç de reparar les persones represaliades per motius polítics.

Amb  les  eleccions  del  27  de  setembre  de  2015,  Catalunya  ha  iniciat  un  camí
constituent  propi.  40 anys després  de la  mort  del  dictador  í  havent comprovat  que
l'Estat espanyol no ha dut a terme actes d'estricta justícia com l'anul·lació dels consells
de guerra duts a terme pel franquisme per motius polítics, contra el propi president de
la  Generalitat  Lluís  Companys  i  milers  de  ciutadans  i  ciutadanes,  el  Parlament  de
Catalunya ha d'assumir la responsabilitat que va contreure des del moment en que es
van  començar a  produir  els  fets  a  Catalunya,  durant  la  primera  legislatura,  des  de
l'abril de 1938 fins el 1975.

Les Nacions Unides en els darrers anys ha requerit diverses vegades a les institucions
de l'Estat Espanyol a "establir mecanismes idonis per a fer efectiva la nul·litat de les
sentències  en  violació  dels  principis  fonamentals  del  dret  i  dels  procediments
establerts,  durant  la  guerra  civil  i  el  franquisme".  Per  això  ha  arribat  el  moment
d'assumir la responsabilitat històrica del Parlament de Catalunya, davant dels ciutadans
i  ciutadanes  víctimes  d'aquells  processos,  reparant  els  abusos  comesos  contra  la
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legalitat judicial i procedimental de la que la Generalitat era garant, fent la reparació de
les víctimes exigida.

Atès els requeriments de les Nacions Unides per tal d'anul·lar sentències que violin els
drets fonamentals.

Atesa la no resposta del Govern espanyol en no abordar aquest tema al·legant la no
obertura de ferides del passat. 

Atès la sobirania que el poble de Catalunya ha concedit al Parlament de Catalunya, i
amb la voluntat d'aprovar la Llei que declara la nul·litat dels Consells de Guerra.

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

ACORDS

Primer. Condemnar la dictadura i els crims comesos per aquest règim.

Segon.  Donar suport a la Proposició de llei  de reparació jurídica de les víctimes del
franquisme, la qual s'està tramitant al Parlament de Catalunya i declara la nul·litat dels
Consells de guerra produïts a Catalunya des del 5 d'abril de 1938 al desembre de 1975
i preveu l'establiment d'un procediment administratiu per fer efectiu el reconeixement
individual de la nul·litat de cada procés als afectats o als seus familiars successors.

Tercer. Traslladar  aquests  acords  al  Parlament  de  Catalunya,  a  la  Generalitat  de
Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i a les Nacions
Unides.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM,
que  pregunta  que  enlloc  de  guardar  el  monòlit  i  fer  una  placa  per  què  no  es  grava
novament.

L’alcalde respon que és més fàcil  instal·lar  una placa a l’entrada del  cementiri,  i  el  Sr.
Fernàndez respon que la simbologia de refer una cosa que ja estava feta potser té més força
que no pas col·locar una placa. 

A l’alcalde no li sembla malament tot i que s’hauria de parlar amb la gent entesa d’aquest
tema del  municipi.  Fins  i  tot  s’havia  parlat  d’ensenyar-lo  algun  dia  en alguna  exposició
juntament amb la bandera falangista que havia tingut l’Ajuntament i que pot servir per
explicar la història d’aquest país. És bo que aquest patrimoni no desaparegui perquè és
història del municipi, agradi més o menys.   

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, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont

GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
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17.  DONACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’INFORME  D’INTERVENCIÓ  RELATIU  AL
COMPLIMENT DELS TERMINIS QUE PREVEU LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE
MODIFICACIÓ  DE  LA  LLEI  3/2004,  DE  29  DE  DESEMBRE,  PER  LA  QUAL
S’ESTABLEIXEN  LES  MESURES  DE  LLUITA  CONTRA  LA  MOROSITAT  EN  LES
OPERACIONS COMERCIALS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI
2016.

L’alcalde indica que el període mitjà de pagament és de 11,6 dies, els pagaments dins els 30
dies són del 100 % i no hi ha pagaments fora de termini. Queden 63 pagaments pendents
dins el termini legal.

El Ple es dóna per assabentat.

18. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT. 

En compliment del que estableix l’article 91.4 del ROF, l’alcalde proposa que s’inclogui a la
consideració del Ple, i per raó d’urgència, un assumpte no comprès dins l’ordre del dia i que
correspon al  manifest  del  Dia Internacional  per  a l’Eliminació  de la  Violència  envers les
Dones. 

L’alcalde sotmet la urgència a votació, la qual és aprovada per unanimitat:

Vots a favor (13)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal i senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont

GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
   
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora d’Igualtat i Joventut,
que fa una lectura del manifest que se sotmet al Ple:

18.1 Manifest del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

El dia 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per ma-
nifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nos-
tra ferma voluntat de treballar fins eradicar-la. 

Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el
fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una
manca de reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones. 
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És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments femi-
nistes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i van
crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien. D’aleshores ençà, el re-
buig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades des de les administracions pú-
bliques per donar-hi resposta han augmentat. 

Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de do-
nes i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de l’equitat
entre homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot i això, lamen-
tablement una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns articles concebuts
per promoure la igualtat al món laboral. 

Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a Cata-
lunya volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no podem ob-
viar que és en l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia d’avui, moltes
discriminacions que allunyen les dones d’una situació d’igualtat efectiva respecte els ho-
mes. És per això, que les polítiques d’igualtat de gènere són un eix estratègic del país que
construïm conjuntament des de les institucions públiques i la societat civil. 

També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i enforti-
ment d’una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts per a
totes les dones que es troben en situació de violència masclista. 

El  desplegament  normatiu  d’aquests  darrers  anys  ha  permès  desenvolupar  un  model
d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també a
avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica. 

Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les violències
sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. En
aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal entre dones i homes,
les  violències  sexuals  no  són  socialment  contestades  de  manera  contundent,  ans  al
contrari,  la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat
indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió. 

Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no percep
l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades conductes
d’abús  i  control  com  a  formes  d’exercir  violència  masclista.  Actituds  d’imposició,  de
menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a pràctiques normalitzades
en  les  relacions  i  les  creences  tradicionals  al  voltant  de  l’amor  romàntic  afavoreixen
aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista. 

Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat que les
dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest mo-
ment històric, però, és imprescindible construir models culturals que reprovin les violènci-
es sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes violènci-
es . 

Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la violèn-
cia masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell Audiovisual
de Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja a treballar en
aquesta línia. 

Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme que
nega la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns estereotips
i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat.
És necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments feministes i grups de
dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, que a través d’accions col-
lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta xacra social. 
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Les  institucions  i  administracions  públiques  hem de  cooperar  per  implantar  un  model
d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb
la difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament. 

I el dia 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone
que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por.

Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Aprovar el manifest institucional del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones.

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, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont

GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

II
PART DE CONTROL

19. 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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20. PRECS I PREGUNTES

L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, que diu el
següent:

1. Fa  una  crida  perquè  tothom  vagi  a  la  trobada  de  participació  dels
pressupostos del proper dijous a Promoció Econòmica. A l’últim que es va fer,
malauradament,  hi  havia  més  regidors  que  ciutadans  i  encoratja  la  gent
perquè hi vagi i hi participi. 

2. S’ha  creat  l’Assemblea  d’Electes  de Catalunya i  encoratja  a qui  no estigui
adherit perquè ho faci accedint a la seva pàgina web.

3. Pel que fa a l’incident meteorològic de la calamarsada, ciutadans del poble van
col·laborar  amb tota la bona fe per intentar  minimitzar  el  caos que es va
crear. ¿L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb Protecció Civil per establir
un protocol per aconseguir una millor organització millor en el supòsit  que
torni a passar el mateix?.    

L’alcalde respon que va ser una situació totalment excepcional i, de fet, molta gent gran
del  poble  no  recorda  res  similar.  L’Ajuntament  felicita  tothom  que  es  va  posar  a
disposició del consistori per ajudar en diferents tasques (reorganitzar el trànsit, netejar
embornals, ajudar als veïns...). El complicat va ser donar resposta a una situació que no
estava prevista però, tot i això, l’Ajuntament ja havia previst amb la brigada sortir al
carrer quan hi hagués pluges torrencials doncs és quan baixen del bosc pedres, roques,
etc.

L’alcalde indica que hi ha previstes actuacions concretes en zones susceptibles d’inundar-
se, com l’Escola Les Falgueres, ponts, etc, però tot va fallar. Com tampoc és normal que
ciutadans, càrrecs electes i brigada hagin de fer les funcions dels mossos d’esquadra,
com dirigir la circulació i realitzar moltes actuacions, però la situació es va desbordar i no
va haver-hi més remei.

Al ser una situació que mai ha passat es va tractar com a excepcional i espera que no es
repeteixi  en molts  i  molts  anys.  Si  fos  quelcom que passés cada any està clar  que
s’hauria  de  recórrer  a  Protecció  Civil  i  planificar-ho  tot  més  bé  amb  els  cossos  de
seguretat però és una situació única que no es repetirà quatre vegades cada any. Tot i
això, si es comprova que és repetitiva en el temps caldrà plantejar-s’ho.
 
El  Sr.  Bartis  agraeix la  disponibilitat  del  personal  de la  brigada,  tant  de neteja com
d’obres, des del primer moment que es van produir els incidents. És té la sort que tota la
brigada viu a Celrà i va poder ajudar de manera immediata perquè si arriba a ser de fora
no podia haver arribat a Celrà a l’estar les carreteres col·lapsades. Aquestes persones es
van posar a disposició de l’Ajuntament per fer les primeres tasques d’auxili i de circulació
perquè la  via  pública  fos mínimament  transitable.  Sempre és molt  fàcil  la  crítica als
treballadors de l’Administració pública i hi ha comentaris sobre la manera de fer la feina
no gaire positius  (i  que no responen a la realitat)  però també se’ls  ha de donar les
gràcies perquè no estan obligats a realitzar aquestes tasques extraordinàries i per això
vol agrair a tot aquest personal que la seva disponibilitat fos immediata. 

El Sr. Mas vol fer constar que no ho ha dubtat ni un moment i sap que des del primer
minut molts ja van estar fent tasques i regulant el trànsit. Simplement suggeria tractar
aquest  tema amb Protecció Civil  i  tenir-la avisada o en alerta per si  torna a passar
quelcom  semblant.  El  Pla  Inuncat  també  s’hauria  d’haver  posat  en  marxa  amb  les
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previsions  meteorològiques  prèvies,  tot  i  que  aquestes  fallen  moltes  vegades,  però
tampoc es va fer.  

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-
AM, que pregunta el següent:
  

1. A l’entrada del poble s’han arrencat uns arbres esplèndids de la carretera i
suposa que l’Ajuntament no és el responsable tot i que té l’antecedent  de
treure tres xiprers perquè un veí ho va demanar. Suposar que ha estat el
Departament de Carreteres qui ha fet aquesta actuació, que afecta un espai
de 50% zona verda i 50% zona verda encara que d’ús privat. Entén que s’han
de  demanar  responsabilitats  a  Carreteres  perquè  caldrà  indemnitzar  els
propietaris pels arbres i que els arbres que afectaven la zona verda es plantin
novament més endins si és que realment molestaven. 

2. Pel que fa a l’agility can, ja va dir en el seu moment que els serveis  cal
ubicar-los  on  existeixi  la  demanda.  Per  ara  s’han  invertit  uns  20.000  €  i
encara no han finalitzat totes les actuacions i creu que els veïns de la zona
sud no el faran servir i els veïns de la zona nord tampoc perquè ja porten els
gossos al bosc. Per l’ús que es farà de l’agility can, sortirà una mica car i pot
provocar cert rebuig social. I el que passa és que massa vegades els polítics
mirem molt la crítica social i no anem pel funcional i aquí sembla que s’està
pecant de no voler rebre cap crítica a canvi de fer una cosa que potser mai
arribarà a ser funcional. 

3. Torre Desvern: després del projecte original d’en Ramon Ripoll i dos posteriors
que  hi  ha  hagut,  encara  no  han  posat  ni  una  paperera  i  ja  s’han  gastat
102.000 € en projectes. I encara falta un projecte més d’en Ramon Ripoll que
no creu que baixi dels 30.000 €. Per tant, hi ha més de 130.000 € de projecte
en paper i encara no han posat ni una paperera. Demana que s’afini una mica
més la qüestió dels projectes de la Torre Desvern. I hi ha hagut un canvi de
materials en el sostre amb l’aplicació de biguetes de fibrociment en substitució
de la biga de fusta, que és el que inicialment recollia el projecte del Sr. Ripoll. 

4. Carril bici: el traçat pensat és el mateix que el seu grup va votar a favor i al
projecte  previ  es  fa  constar  un  mur  de  protecció  entre  el  carril  bici  i  la
carretera, que ja li  sembla correcte. Però el cost total del projecte sembla
molt baix i creu que no es pot garantir la seguretat dels ciclistes. En canvi, el
Departament de Carreteres està instal·lant malles per protegir els cotxes en
aquell sector i creu que amb la quantitat de diners que s’està treballant no es
pot garantir del tot la seguretat dels ciclistes i algun dia pot passar alguna
cosa. Insisteix a tenir en compte la seguretat dels ciclistes en aquella zona, a
la que es considera d’experiments perquè fins i tot Carreteres instal·la una
malla de protecció sobre el mur que ha fet nou. Per això creu que el projecte
ha de preveure com falcar el mur per protegir el ciclista que passi per sota. 

5. S’ha modificat la UA-7 (sector Quintana). Això vol dir que es tira endavant la
urbanització de la zona?

6. En quin punt està el concurs del manteniment de l’enllumenat públic?     
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L’alcalde respon el següent:

1. Ho  va  demanar  l’Ajuntament  perquè  dos  arbres  van  quedar  esqueixats  i
trencats  i  van  caure  dins  la  zona  verda.  Abans  ja  es  va  parlar  amb  el
propietari i es va mostrar totalment d’acord perquè tenia les arrels dels arbres
dins de la seva propietat i això l’impedia llaurar i fa temps ja se li va haver de
fer una actuació de llaurar-li el camp amb una màquina especial per arrencar-
li les arrels que l’impedien cultivar aquell terreny.
Per  això  ara  l’Ajuntament  ha  demanat  que  arrenquin  els  dos  arbres  que
estaven morts i s’han esqueixat i, en tot cas, ja s’estudiarà si es replanten
més endavant o no i quin tipus d’arbre es posa perquè no torni a passar el
mateix. I, evidentment, del que es faci el propietari tindrà coneixement.  

2. Pipican: qualsevol nou servei o qualsevol nova estructura val diners. Si un
parc infantil pot costar uns 15.000 €, aquest pipican amb les dimensions que
té  també  pel  perímetre  que  ocupa.  Es  va  obrir  un  procés  participatiu  on
estaven  convidats  els partits  polítics i  la ciutadania,  i  van assistir-hi  unes
trenta persones.

Tant  des  de  l’Àrea  d’Urbanisme  com la  mateixa  ciutadania  van  proposar
diferents espais per ubicar el pipican i, finalment, es va decidir que aquest
emplaçament era el millor perquè precisament feia de nexe d’unió d’ambdós
barris. Encara és aviat per saber si serà funcional o  ha estat un error fer-lo
allà, però en aquest cas serà la seva responsabilitat i la de la ciutadania per
ser una decisió presa entre tots, perquè tots han col·laborat i és per estar
contents.

3 i 4.Torre Desvern: el projecte va costar 60.000 € i quan ell va arribar ja estava
fet i es va haver de pagar. El projecte actual també costa diners i donat que
l’arquitecta de la corporació està saturada de feina s’han buscat professionals
externs per fer-ho, com també s’ha fet amb l’edifici que anirà davant de les
pistes de tennis. 

Pel que fa al canvi de material s’utilitza el que preveu el projecte, coordinat
conjuntament entre l’arquitecta de l’Ajuntament i en Ramon Ripoll. Al ser un
edifici destinat a ús públic calia un material d’aquest tipus. S’adequa tot al
projecte fet inicialment i, com a prevenció d’incendis, no es fa de fusta. De
totes maneres, li comenta al Sr. Fernàndez que ja li demanarà a l’arquitecta
de l’Ajuntament que li respongui sobre aquesta qüestió. 

Fer projectes costa diners, com el del carril bici o el d’un carrer nou. La gran
sort és que hi ha projectes sobre la taula que s’han pagat i que potser els
desenvoluparà aquest govern o el següent, però almenys ja estaran fets. Els
projectes s’han de fer, s’ha d’aconseguir el finançament i després fer els que
es puguin. El problema és que durant el darrer any no hi ha hagut projectes i,
per poder anar a buscar finançament a Europa o la Diputació han d’existir i
això costa diners. 

Respecte del carril bici, si s’aprova inicialment el projecte hi haurà enginyers i
paisatgistes experts en carrils bici que faran el projecte incloent tot el que
s’ha  comentat  anteriorment.  A  quin  enginyer  se  li  acudirà  no protegir  els
ciclistes  o  persones  que  passen  a  peu?  Precisament  en  les  trobades
mantingudes amb el Departament de Carreteres són ells els que han advertit
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que en aquell tram s’ha de fer quelcom per protegir molt bé als ciclistes i que
si  no és així  el  projecte no pot tirar endavant.  Si  l’any vinent s’aprova el
projecte caldrà demanar informes a les administracions corresponents perquè
donin el seu vistiplau i/o per modificar algun aspecte. Ara els diners es gasten
per tenir projecte i, si hi ha sort, obtenir els fons europeus per dur a terme
l’actuació. L’any passat ja ens podíem haver presentat juntament amb Girona
per fer el carril bici però al no existir projecte previ no es va poder fer. 

5. UA-7: més del mateix. Es podia no fer res o passar-ho per cooperació, on
l’Ajuntament assumeix tirar endavant el projecte. S’ha parlat ja amb algun
propietari  i  amb  l’arquitecta  de  l’Ajuntament,  que  comenta  que  entre  la
tramitació  de  l’expedient,  la  reparcel·lació,  etc.  poden  passar  dos  anys.
Aleshores aquest equip de govern ja no hi serà però, com a mínim, qui entri
ja es trobarà tot el projecte fet. Com també li agradaria fer el projecte de
soterrar el torrent i fins i tot hi ha el dubte d’afegir-lo al mateix projecte de
l’UA-7 per fer-ho conjuntament (encara que a càrrec de l’Ajuntament donat
que és d’interès general) o fer-ho abans de manera més ràpida tot i que a
nivell d’obres l’arquitecta recomana és fer-ho conjuntament. 

També hi ha una empresa que té adjudicat l’estudi del cost de l’actualització
del projecte del SUD2 i SUD3 i la intenció és que un cop es defineixin els nous
preus d’aquest sector els propietaris paguin el que els correspon per parcel·la
i es pugui desenvolupar la zona per evitar-hi les inundacions que pateix. 

I  també s’adjudicarà  a una empresa  perquè  faci  el  mateix  amb el  carrer
Cabanya: actualitzar els preus que hi ha des de fa anys i després començar
fase per fase a solucionar els problemes dels que sempre es queixa la gent:
llum, seguretat vianants, vehicles, etc. 

6. L’empresa que va quedar classificada en primer lloc (que és la que feia el
servei fins ara) no va presentar la documentació per a l’adjudicació dins el
termini  establert  i  va  quedar  exclosa.  Per  tant,  va  passar  en  primer  lloc
l’empresa classificada en segon lloc i que va presentar una baixa temerària
(10.000 € anuals) requerint-la perquè la justifiqués.

L’alcalde cedeix la paraula a la secretària de la corporació, que indica que
aquesta empresa va presentar la documentació justificativa de la seva oferta
econòmica  i  que  els  serveis  tècnics  varen  considerar  que  era  correcta.
Posteriorment,  se la va requerir perquè presentés la documentació que indica
el Plec de clàusules administratives particulars. I, actualment, l’Ajuntament
està a l’espera de rebre aquesta documentació, termini que en breu finalitza. 

El Sr. Fernàndez pregunta si aquest nou contracte està en funció del canvi de lluminària
que puguin fer i per tant que puguin rebaixar, a la qual cosa l’alcalde respon que està en
funció de tot el canvi de lluminària LED del poble i del polígon, llums de Nadal, etc. Era
normal certa rebaixa però no per aquest import. Però si ho justifica i tot és correcte serà
l’adjudicatària.   

Per finalitzar, l’alcalde recorda que aquest cap de setmana se celebra la Fira del Bolet i
que tota la informació està a la pàgina web de l’Ajuntament. Totes les activitats es fan
diumenge, però el dissabte hi ha una excursió amb Galanthus, la representació de l’obra
“El Somelier” a l’Ateneu i l’exposició de bolets. I el diumenge màgia, tallers per a la
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mainada, espectacle de dansa a l’EMD, la colla de geganters, Tatxecs, etc. I convida
tothom a assistir-hi. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jordi Puig Boada, regidor del GM ICelrà-ERC-AM,
que en nom de l’Associació de Voluntaris convida tots els celranencs i celranenques a
visitar la Carbonera que aquest any tindrà activitat des del dissabte 12 de novembre fins
al diumenge 4 de desembre a Sant Martí Vell.  

 
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.
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