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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 11/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 13 de desembre de 2016
Horari: de 20.30 hores a 22.00 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 13 de desembre 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 8 DE NOVEMBRE 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 les esmenes següents:
En el punt 14 de l’ordre del dia, relatiu al dictamen sobre la moció de suport al regidor Joan
Coma Roura arran de la investigació per presumpte delicte d’incitació a la sedició, quan es
cedeix la paraula al Sr. Fernàndez, allà on diu:
El Sr. Enric Cabarrocas Illa, portaveu del GM ICelrà-ERC-AM, diu el següent: (...)

Ha de dir:
El Sr. Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM, diu el següent: (...)

I al punt 15 Precs i preguntes, en la segona pregunta que formula en la seva intervenció,
allà on diu:
2. Pel que fa a l’agility can, ja va dir en el seu moment que els treballs cal ubicar-los on
existeixi la demanda.

Ha de dir:
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.

No es formula cap observació més, per la qual cosa l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de
novembre de 2016 s’aprova per unanimitat.
2. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde, que dóna
compte dels decrets d’Alcaldia relatius a personal següents:
Decret 588/2016 de 28 d’octubre
1. Es prorroga el contracte amb caràcter laboral de durada determinada (2a pròrroga) del
Sr. P.P.C., AODL, amb una jornada laboral de 37,5 hores setmanals i modalitat del contracte
per obra o servei determinat.
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Prestarà els seus serveis amb efectes a partir del dia 22 de desembre de 2016 fins al dia 21
de desembre de 2017 pel servei de Desenvolupament del Pla Estratègic i Pla d’Acció
presentat a la sol·licitud de subvenció per a la contractació d’un AODL segons l’Ordre
EMO/258/2014, de 5 d’agost. El Pla de treball és la “Dinamització socioeconòmica del
territori Ter Gavarres per millorar la competitivitat turística treballant amb agents públic i
privats”, actuació subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels
programes de suport al desenvolupament local.
2. Es prorroga el contracte amb caràcter laboral de durada determinada (1a pròrroga) del
Sr. X.V.T., AODL, amb una jornada laboral de 37,5 hores setmanals i modalitat del contracte
per obra o servei determinat.
Prestarà els seus serveis amb efectes a partir del dia 2 de novembre de 2016 fins al dia 1 de
novembre de 2017 pel servei de Desenvolupament del Pla Estratègic i Pla d’Acció presentat
a la sol·licitud de subvenció per a la contractació d’un AODL segons l’Ordre EMO/744/2015,
de 6 d’abril. El Pla de treball és la “Dinamització del territori Ter Gavarres a partir de la
recuperació de l’activitat primària”, actuació subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.
Decret 610/2016 de 10 de novembre
L’Ajuntament de Celrà ha estat beneficiari de la subvenció del Servei d’Ocupació
Catalunya en data 24 d’octubre de 2016, d’acord amb la Resolució TSF/1911/2016,
d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

de
d’1
de
del

Les cinc persones que s’han contractat laboralment i amb caràcter no permanent (modalitat
contractació en practiques) són:
1. A.A.B. com a tècnic auxiliar, amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanals i
amb efectes a partir del dia 15 de novembre de 2016 fins al dia 14 de maig de 2017,
realitzant el servei de suport a les tasques tècniques de l’Àrea de Cultura.
2. N.S.M. com a tècnica auxiliar, amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanals i
amb efectes a partir del dia 15 de novembre de 2016 fins al dia 14 de maig de 2017,
realitzant el servei de suport a les tasques tècniques de l’Àrea de Comunicació.
3. F.B.R., com a tècnic auxiliar, amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanals i
amb efectes a partir del dia 15 de novembre de 2016 fins al dia 14 de maig de 2017,
realitzant el servei de digitalització de documents i suport a les tasques d’àmbit
audiovisual a l’EMD
4. F.P.P., com a tècnic auxiliar, amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanals i
amb efectes a partir del dia 15 de novembre de 2016 fins al dia 14 de maig de 2017,
realitzant el suport al servei Porta a Porta de l’Àrea de Medi Ambient.
5. J.C.C., com a tècnic auxiliar, amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanals i
amb efectes a partir del dia 15 de novembre de 2016 fins al dia 14 de maig de 2017,
realitzant el servei de suport d’intervenció comunitària en l’àmbit d’educació no
formal adreçant a infants, joves i adults.
Aquests contractes de treball estan efectuats d’acord amb les condicions establertes a
l’Ordre TSF/2013/2016, d’1 d’agost, cofinançats per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons
Social Europeu 2014-2020 amb un cofinançament del 91,89%.
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Decret 649/2016, de 24 de novembre
Mitjançant la subvenció atorgada per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya es contracten laboralment i amb caràcter temporal 6 peons per a la Brigada Jove
2016. Aquesta actuació s’emmarca dins el projecte “AcCELeRA’t i no t’aturis”, recollit en el
Pla Local de Joventut de Celrà 2016-2019.
Les persones contractades, amb la modalitat de per obra o servei determinat, són A.D.
(jornada sencera), O.C.V. (jornada sencera), A.E.H. (mitja jornada), Ch.A.J. (jornada
sencera), G.R.Z. (jornada sencera) i D.C.C. (mitja jornada).
Tots prestaran els seus serveis amb efectes a partir del dia 28 de novembre de 2016 fins al
dia 27 de desembre de 2016.
Decret 654/2016, de 28 de novembre
Amb motiu de la baixa per incapacitat temporal del Sr. E.F.P., conserge, es contracta
laboralment i amb caràcter no permanent a la Sra. M.C.D.S., amb una jornada de treball de
30 hores setmanals.
Modalitat del contracte: interinitat, amb efectes des del dia 29 de novembre de 2016 fins a
la reincorporació del titular de la plaça.
El Ple es dóna per assabentat.
3. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 612/2016, D’11 DE NOVEMBRE,
RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DELS TRIBUTS DE VENCIMENT
PERIÒDIC I NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA PER A L’EXERCICI 2017.
L’alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia 612/2016, d’11 de novembre, que diu així:
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
L’article 15 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals (publicada en el butlletí oficial de la província de Girona número 250, de
data 30 de desembre de 2004) estableix que el calendari fiscal es publicarà en el Butlletí
oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.
L’article 43 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic sobre ajornaments i fraccionaments preveu la possibilitat de fraccionar l’impost sobre immobles de naturalesa urbana en dos terminis de pagament i sense interessos de
demora (un primer fraccionament del 60% i un segon del 40%).
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.
L’article 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de
recaptació, estableix que la comunicació del període de pagament s’ha de dur a terme de
forma col·lectiva, i s’han de publicar els edictes corresponents en el butlletí oficial que correspongui i a les oficines dels ajuntaments afectats. Els edictes es poden divulgar pels
mitjans de comunicació que es considerin adequats.
Atès que procedeix aprovar el calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i notifica ció col·lectiva per a l’exercici 2017.
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I vista la competència de l’alcaldia, d’acord amb l’article 21.1.f) de la llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril i Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per la modernització
del govern local;
RESOLC
Primer. Aprovar el calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva
per a l’exercici 2017, amb els següents terminis de cobrament en voluntària:

Període voluntari de cobrament

Tribut
Taxa conservació cementiri

01/04 a 31/05

IBI - Impost sobre béns immobles urbans

01/04 a 31/05

IBI - Impost sobre béns immobles rústics

01/04 a 31/05

Taxa recollida escombraries (disseminats i altres)

01/04 a 31/05

IVTM- Impost sobre vehicles tracció mecànica

01/09 a 31/10

IAE- Impost sobre activitats econòmiques

01/09 a 31/10

Taxa subministrament d'aigua
Taxa recollida escombraries urbanes
Taxa de clavegueram

Fraccionament
d'ofici rebuts domiciliats de més de 90
€
1/05 el 60% i 1/10 el
40%

Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre

Forma de pagament: Mitjançant la presentació del document a les oficines de les entitats col·laboradores o a través de domiciliacions bancàries.
Advertència: que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu,
els interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produeixin.
Segon. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Tercer. Distribuir un fulletó informatiu del calendari fiscal.

El Ple es dóna per assabentat.
4. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 614/2016, D’11 DE NOVEMBRE,
MITJANÇANT EL QUAL ES FIXA L’HORA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.
L’alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia 614/2016, d’11 de novembre, que diu així:
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
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.
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Per tal que el nou membre de la corporació pugues 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 feia
necessari modificar el dia a celebrar les sessions ordinàries. Motiu pel qual, en sessió
plenària del dia 8 de novembre de 2016 es va acordar 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 se celebrarà el següent dia hàbil. S'exceptua
el primer dimarts del mes de gener i tot el mes d'agost.
D’acord amb els articles 20.1.b i 23 de la Llei esmentada, en concordança amb els articles
48.1.b i 54 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 els articles 35.2.b, 52 i 113.3 del ROF i
demés legislació complementària, en aquest municipi és obligatòria l'existència de la Junta
de Govern Local al tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.
Per tot això, des d’aquesta Alcaldia i en ús de les atribucions que em confereix la legislació
esmentada
HE RESOLT
Primer. Prèvia convocatòria realitzada per aquesta Alcaldia, la Junta de Govern Local
celebrarà les seves sessions, amb periodicitat quinzenal i amb caràcter ordinari, el primer
i tercer dimarts no festiu de cada mes a les 19.30 hores. Si és festiu, es celebrarà el dia
hàbil següent. S’exceptua el primer dimarts del mes de gener i tot el mes d’agost.
Segon. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple.

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:
GENT GRAN
 Ja té l’explicació del pòster que va exposar l’empresa Jubilus a l’Àrea Bàsica de Salut
i si algú hi està interessat, està a la seva disposició a l’Ajuntament.
PATRIMONI
 Una de les primeres accions que ha realitzat el Projecte Conrea’t va ser desbrossar i
netejar l’entorn del safareig públic de Celrà, que està catalogat dins el Pla Especial de
Protecció del Patrimoni.
 S’ha demanat un pressupost per canviar els vidres del Centre Cívic, concretament on
està el Centre d’Interpretació del camp d’aviació.

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:
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COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL
 Durant el mes de novembre s’han celebrat vàries xerrades, una amb una veïna del
poble relacionada amb el món de les ONG i l’altra amb el periodista Albert Garrido, a
la que van assistir una vintena de persones. També va tenir lloc a Can Cors la
trobada vesprada refugiada, que va anar molt bé i que va servir per obrir aquest
espai. Actualment s’està muntant la Comissió de Cooperació que ha anat sumant
gent, encara que poca però diversa.
COMUNICACIÓ
 Malgrat dir-ho en l’última sessió plenària, l’InfoCelrà finalment sortirà al mes de
gener.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, que informa del següent:
SERVEIS SOCIALS I HABITATGE
 Han concedit una subvenció del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad
per ampliar el servei de mediació. Això suposarà que durant tot el 2017 hi haurà un
mediador més que treballarà conjuntament amb la resta d’agents del municipi.
 Felicita tothom que va participar per donar el menjar durant el Gran Recapte, on es
van registrar 2.277 quilos de menjar recollit de Celrà. El proper dia 20 l’Àrea de
Serveis Socials farà el repartiment d’aquests lots.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi
Ambient, que informa del següent:
MEDI AMBIENT
 Ja s’ha instal·lat al pàrquing de l’institut la primera menjadora de gats.
 Aquesta setmana es reparteix el calendari del Porta a Porta de l’any 2017 i s’ha
afegit una nota informativa amb un aclariment sobre la recollida del dia 26 de
desembre doncs el reforç especial d’aquest dia de paper i cartró que s’havia de
realitzar entre la 13 i les 15 h es modifica i es farà de 20 a 22 h.
 S’ha tancat el pàrquing de l’àrea d’emergència i ara l’entrada es fa pel carrer
Espinau.
 S’ha rebut la visita d’una escola de primària de Corçà i de l’Institut de Figueres amb
la finalitat de conèixer el sistema Porta a Porta.
 S’ha realitzat una visita al regidor i la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Girona, juntament amb la tècnica de Medi Ambient municipal, per posar sobre la
taula possibles interessos comuns a l’hora de treballar per la silvopastura.
 El proper 19 de gener, a les 19 h al Teatre Ateneu, se celebrarà una sessió
informativa sobre les obligacions que s’han de complir en matèria de prevenció
d’incendis. Hi assistirà el Sr. Enric Cano, cap d’Emergència de la Regió de Girona,

Acta 11/2016
13 de desembre de 2016

juntament amb una representant de la Diputació de Girona. També hi assistirà un
representant del cos d’agents rurals i un representant del Consell Comarcal del
Gironès.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora de Gent Gran i Igualtat,
que informa del següent:
JOVENTUT


Continua funcionant ordinàriament el servei del Local Jove a l’aula d’estudi i,
donat que ha finalitzat el primer trimestre escolar a l’Institut, cal veure com es
coordina el servei per fer noves derivacions cap a l’Aula i que aquesta sigui un recurs
que es conegui i que estigui a l’abast del jovent i estudiants que ho necessitin.



Ja ha començat la Brigada Jove, formada per cinc joves amb jornada intensiva
en lloc dels deu que va haver-hi l’any passat. El motiu és que la Direcció General de
Joventut ha trigat molt més que els anys anteriors a emetre la resolució de
l’atorgament de la subvenció amb què l’Ajuntament pot pagar els sous d’aquests
joves i justificar-la a finals d’any. Però a mitjans del mes de novembre encara no
havien comunicat res i es va optar per fer la fórmula més ràpida per no perdre la
subvenció i poder continuar amb aquest projecte.



El 16 de novembre va tenir lloc una reunió a l’Escola Les Falgueres per
preparar les sessions del Consell Infantil, que tindrà lloc a partir del mes de gener de
2017.

 La tècnica de Joventut, juntament amb la tècnica de Serveis Socials, han participat
d’una formació que els hi ha permès participar en un assessorament intercultural en
algun projecte del poble i ara s’està decidint el projecte on es focalitzarà aquest
assessorament realitzat.
 A l’Institut s’han fet uns tallers de ritme amb un cantant de hip-hop molt famós i que
permetia als estudiants fer les seves incursions en aquesta modalitat enfocats en tres
temes: la violència de gènere i el masclisme, el racisme i les actituds feixistes. Des
de l’Institut s’ha valorat molt positivament i continuen aquestes sessions al llarg
d’aquest més i a partir del gener unes sessions específiques amb el grup de joves
que van al Local Jove, i amb una temàtica diferent.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que informa del següent:
ESPORTS
 La pista de pàdel ja funciona correctament i ja han finalitzat les obres de tancament
de la recepció i la instal·lació d’una doble porta a l’entrada del pavelló municipal.
 Aquest diumenge té lloc la Marató que comença a les 10.30 h organitzada per
l’Associació Esportiva Ter Gavarres i els diners que es recaptin serviran per finançar
la Marató.
PROMOCIÓ ECONÒMICA

Acta 11/2016
13 de desembre de 2016



El projecte Celrà al Plat ha anat molt bé i 10 establiments s’hi han acollit. Es calcula
que han participat unes 500 persones, tant del poble com de fora, i s’han servit
aproximadament unes 800 tapes. Felicita als tres guanyadors i també als altres
establiments que van participar però que finalment no van guanyar. Els establiments
guanyadors van ser, per ordre, L’Alau, Ca l’Àlex i la botiga de productes ecològics
Sàlvia.



Projecte Conrea’t: ja ha acabat i han participat 11 persones, de les quals 2
es van inserir laboralment abans que finalitzés. 4 persones més estan contractades
per la Cooperativa Idària, que són els que van realitzar la formació.



Durant tot el 2016 l’Àrea de Promoció Econòmica ha rebut 191 ofertes de
feina, de les que s’han resolt 80. I en total, s’ha aconseguit inserir a 114 persones.



Entre l’Ajuntament i l’Associació de Comerciants es torna a celebrar el Parc
de Nadal que, a diferència de l’any passat, s’ha re formulat perquè si el 2015
funcionava matí i tarda es va comprovar que la major demanda era a la tarda. Per
això, aquest any se celebrarà els dies 27, 28, 29 i 30 de 17 a 20 h. Aquest parc
finalitzarà el dia 4 de gener amb el campament reial a la tarda a la zona de
l’Avinguda Josep Pla.

EDUCACIÓ


A l’Escola Falgueres s’inicia el projecte Escoltat’t. Es va treballar amb el
claustre de professors el tema de la resolució de conflictes i a l’Institut s’inicia el
projecte de mediació entre iguals que passat el Nadal es posarà en marxa. Té a
veure amb les demandes que hi ha de formació formal tant a alumnes com al
professorat per millorar la resolució de conflictes.

L’alcalde informa del següent:


Ha participat en la Junta d’Usuaris del Baix Ter.

 Ha participat en l’Assemblea del Consorci de les Gavarres.
 Ha fet una visita a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per consultar les
diferents modificacions previstes.
 Ha mantingut una reunió amb l’Escola de Música del Gironès per planificar el curs
2017-2018.
 Ha assistit a l’Animal a l’Esquena per fer la roda de premsa del Desembre en Dansa,
una nova iniciativa d’aquest any on es treballa conjuntament amb l’Escola Municipal
de Dansa, l’Àrea de Cultura i l’Animal a l’Esquena per fomentar la dansa a tots els
públics un dies concrets. Es valora molt positivament i ja s’està preparant la de l’any
vinent.
 Ha participat en el 35è aniversari de l’empresa Nalco i en els 25è aniversari dels
Viveristes.
 Ha continuat mantenint reunions per parlar del projecte del carril bici i properament
anirà al Departament de Carreteres de Girona per conèixer la seva opinió sobre el
projecte.
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 Ha anat al Consorci del Ter per parlar de la ruta del Ter.
 Ha assistit al Consell d’alcaldes.
 Ha assistit a la presentació de l’Assemblea de càrrecs electes de Catalunya a Girona.
 Ha assistit a la Junta de l’Associació Porta a Porta de Catalunya.
 S’ha reunit amb l’Ajuntament de Girona per parlar dels temes que hi ha pendents
sobre la taula.
 S’ha reunit amb la Diputació de Girona per intentar obtenir algun ajut en relació amb
els aiguats del mes d’octubre, i ha obtingut el seu compromís.
 Ha assistit al sorteig del Celrà al Plat i felicitat a tots els establiments i persones que
van participar-hi.
 Ha assistit al sorteig públic de la Brigada Jove.
 Ha mantingut reunions amb veïns i veïnes que li ho han demanat, així com amb
empreses.
 S’ha iniciat novament la campanya dels excrements de gossos amb adhesius que es
claven al carrer i estan fets especialment per resistir al carrer.
 Aquest mes encara hi ha activitats interessants, com l’encesa dels llums de l’arbre de
Nadal el divendres i els jocs a l’espai familiar a l’espai de ciutadania del Centre Cívic.
 Es farà la presentació de Celrà Aparadors Artístics.
 Se celebrarà el Festival de nadal de Rítmica.
 Anima tothom a participar en la Cavalcada de Reis, quines de Nadal del Club
Patinatge Celrà, actes de la Marató, Concert de Nadal al Teatre Ateneu, Conte de
Nadal, davant de l’Institut la gran cagada de l’avi Tió conjuntament amb l’Associació
de Comerciants, el Parc de Nadal... El 26 de desembre se celebra el 25è aniversari
del Pessebre Vivent i el 4 de gener el campament reial.
El Ple es dóna per assabentat.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

6. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DUTES A TERME
PER L’ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE CELRÀ DURANT EL CURS 2015-2016, QUE
INCLOU EL COMPTE DE GESTIÓ DEL SERVEI.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació Esports i Promoció Econòmica, que explica que cada mes de desembre es porta a
Ple l’aprovació de la memòria d’activitats de l’Escola de Dansa del curs que finalitza. Destaca
la creació de la Jove companyia i, pel que fa a la participació en formació regular, han estat
319 persones de les quals 152 són del municipi i 167 de fora, aspecte que indica que la
projecció de l’Escola va més enllà de Celrà.
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Entre la formació regular i cursos puntuals han passat un total de 498 persones, 49 més que
l’any anterior.
El Sr. Bartis fa un resum detallat de les despeses i ingressos de l’Escola de Dansa durant
aquest curs, sent l’aportació total de l’Ajuntament de 54.000 €.
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 sessió del Consell d’Administració de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, de
data 15 de novembre de 2016, la directora gerent de l’Escola Municipal de Dansa
va donar compte de la memòria d’activitats del curs 2015-2016, que inclou el
compte de gestió del servei. En la mateixa sessió, el Consell d’Administració va
acordar per unanimitat proposar-ne l’aprovació per a l’elevació posterior al Ple.
De conformitat amb l’article 15.f, en relació amb l’article 11.i i j dels estatuts de
l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, correspon al Ple de la corporació l’aprovació
de la memòria d’activitats de l’Escola, que inclou el compte de gestió del servei.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Aprovar la memòria d’activitats del curs 2015-2016 de l’Escola Municipal de Dansa
de Celrà, que inclou el compte de gestió del servei.

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-AM: 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 L’APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM DE PLAÇA DE LA
CONSTITUCIÓ PEL DE PLAÇA MARIA MERCÈ MARÇAL.
L’alcalde explica que es proposa canviar el nom de la plaça, i que va estar dictaminat
favorablement per la Comissió Informativa Directorial per part de tots els grups municipals.
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:
S’ha proposat el canvi de nom de la plaça de la Constitució pel de Plaça Maria Mercè Mar çal.
La Secretària de la Corporació, en data 21 de novembre de 2016, ha emès informe sobre
el procediment a seguir i la normativa que li és d’aplicació.
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De conformitat amb el que disposa l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’òrgan al que correspon la
resolució del procediment pot acordar un període d’informació pública quan la naturalesa
d’aquest ho requereixi. A tal efecte, s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona
perquè qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el procediment. L’anunci assenyalarà el lloc d’exhibició, havent d’estar a disposició de les persones que el sol·licitin a
través mitjans electrònics en la seu electrònica corresponent, i determinarà el termini per
a formular al·legacions, que en cap cas podrà ser inferior a vint dies.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD

Primer. Aprovar el canvi de nom de Plaça de la Constitució pel del Plaça Maria Mercè Marçal.
Segon. Sotmetre l’acord a un període d’informació pública mitjançant un anunci que s’ha
de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i a l’e-Tauler de
la corporació per un termini de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació per a la formulació de reclamacions i al·legacions. En el supòsit de no haver-n’hi cap,
l’acord inicial esdevindrà definitiu.
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Tot seguit cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM que comenta que està d’acord amb el fons però no amb la forma al rebatejar-la amb
aquest nom pel fet que no se sap si aquest era l’únic nom o hi havia altres possibilitats. Li
sembla fora de context la manera com s’ha fet i aprovar per Ple quelcom que prèviament
l’equip de govern ja havia decidit i fet.
L’alcalde respon que no l’entén doncs la Comissió Informativa Directorial es va celebrar
abans d’aquest Ple i el Sr. Fernàndez, que va assistir-hi com a oient, va donar el seu suport.
El Sr. Fernàndez contesta que van donar per feta una cosa que prèviament havia d’aprovar
el Ple, no a la inversa.
L’alcalde respon que donat que tots els grups municipals van assistir a la inauguració de la
plaça i es van fer la foto donava per segur que tothom hi estava d’acord, però es va fer
aquest dia perquè era quan podia assistir la presidenta del Parlament de Catalunya, a més
de ser un dia significatiu per a aquest acte. Aquest és el motiu de la urgència, però entenia
que hi havia el vistiplau i avui tan sols s’aprova una cosa amb la qual tots estan d’acord, a
banda de les formalitats.
I la presidenta del Parlament de Catalunya va assistir perquè li feia molta gràcia que la plaça
tingués ara aquest nom reivindicant la figura de la Maria Mercè Marçal com a dona i
poetessa i que, si hagués estat un altre nom, potser no hauria vingut.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, que explica
que quan es va celebrar la Comissió Informativa Directorial ja va quedar clar que pels vots
dels grups municipals hi havia un acord pel fet i pel nom. Agraeix la visita de la presidenta
del Parlament però entén la pressa de tot pel dia que era i pels seus actes protocol·laris i
l’únic que demana és que per a una altra vegada es faci al revés.
L’alcalde contesta hi està d’acord, però s’ha de tenir en compte l’agenda de la presidenta i
que tot havia d’anar ràpid.
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Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal i senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
8. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES PER
CONCEDIR ELS PREMIS PORTA A PORTA CELRÀ 2016.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi
Ambient, que comenta que avui es proposa al Ple l’aprovació de les bases reguladores que
han de servir per concedir els premis Porta a Porta d’enguany.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM,
que pregunta que si ara que hi haurà vigilants no seria bo atorgar el premi amb una rebaixa
econòmica als ciutadans i començar a buscar qui ho fa malament. Indica que no deixa de
sobtar una mica la manera que en el seu moment va servir per solucionar una papereta que
no se sabia com resoldre, donat que no hi havia vigilants i la gent feia el que volia, però el
fet de premiar la gent per tirar bé les escombraries no ho veu clar, ja que és el seu deure. I
ara que hi haurà vigilants potser cal plantejar-se aplicar una rebaixa de la taxa i intentar
sancionar a qui ho fa malament i no premiar a qui ho fa bé, que ja és la seva obligació.
La Sra. Ferrer comenta que pel 2017 s’ha valorat continuar amb el premi perquè és d’agrair
que la gent faciliti gestionar bé la recollida selectiva.
L’alcalde respon que hi ha dues coses ben diferenciades: d’una banda, els vigilants
municipals que tenen la funció de multar pels actes incívics (no recollir excrements de
gossos, deixar una bossa al carrer, aparcar malament...); i de l’altra, el premi Porta a Porta,
que tot i que tothom té l’obligació de fer servir el sistema i per tant no s’ha de premiar, creu
que sí s’ha de fer perquè la gent que hi participa correctament afavoreix que l’Ajuntament
ingressi més diners.
La gent que no participa correctament pot ser multat si se’l descobreix, però si no és així no
se’l pot multar. I, aleshores, s’estaria premiant igualment a un ciutadà que participa bé en el
sistema com a un que no hi participa. Per aquest motiu està d’acord a premiar la gent que
ho fa bé i que, a la vegada, també afavoreix que l’Ajuntament tingui més ingressos.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, que proposa
que aquest premi no tan sols beneficiï als que ho fan bé amb un percentatge de la recollida
sinó que també es doni el premi a tothom excepte als que tinguin alguna multa o incidència.
A aquestes persones no se les ha de premiar perquè no estan fent res per al poble però sí a
la resta, com famílies monoparentals o persones que viuen soles tot i que no generen el
percentatge suficient. I troba bé que els 20 € que es donen de premi fossin menors però que
es poguessin estendre a molta més gent.
La Sra. Ferrer respon que es premien els habitatges que han complert el 90 % de l’objectiu,
sense incidència de les fraccions d’envasos i d’orgànica un cop per setmana. I l’any passat ja
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es va incloure l’excepcionalitat del nombre de persones que viuen a l’habitatge i si una sola
persona no arriba a aquest 90 % de l’objectiu també se li atorgarà premi.
L’alcalde comenta que es detalla molt clarament que no es concedirà cap premi als
habitatges que no compleixin amb els objectius exceptuant aquells que la seva baixa
participació pugui justificar únicament la relació que hi ha entre el nombre de persones que
hi viu i la generació de residus. I és en aquests casos quan el jurat qualificador decidirà si
se’ls atorga el premi o no. I, de fet, hi ha persones que han reclamat el premi al trobar-se
en aquesta situació i se’ls ha atorgat.
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
És interès de l’Ajuntament de Celrà premiar els ciutadans que fan un bon ús del sistema
de recollida de residus Porta a Porta al municipi, motiu pel qual s’han redactat unes bases
que regulen el procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que disposa l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’òrgan al que
correspon la resolució del procediment pot acordar un període d’informació pública quan la
naturalesa d’aquest ho requereixi. A tal efecte, s’anunciarà al Butlletí Oficial de la
Província de Girona perquè qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el
procediment. L’anunci assenyalarà el lloc d’exhibició, havent d’estar a disposició de les
persones que el sol·licitin a través mitjans electrònics en la seu electrònica corresponent, i
determinarà el termini per a formular al·legacions, que en cap cas podrà ser inferior a vint
dies.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per concedir els Premis Porta a Porta
Celrà 2016, que s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon. Exposar al públic les bases reguladores per atorgar aquests premis mitjançant un
anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a l’etauler de la corporació durant un termini de vint dies hàbils perquè s’hi puguin presentar
reclamacions. En el supòsit de no formular-s’hi cap, l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
Tercer. Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris per fer efectiu aquest acord.
ANNEX
BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DELS PREMIS PaP CELRÀ, 2016

L’Ajuntament de Celrà, com més de 120 municipis a Catalunya, demostra la seva
consciència mediambiental amb la implantació del sistema de recollida selectiva porta a
porta (PaP) l’any 2013. Des d’aleshores, la ciutadania celranenca ha demostrat la seva
implicació envers aquest sistema amb una gestió correcta i responsable dels residus que
genera.
Gràcies a això, Celrà esdevé un municipi més net al minorar l’emissió de gasos amb efecte
hivernacle i col·labora per tenir una major cura del medi ambient.
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L’Ajuntament de Celrà, conscient de l’esforç i de la contribució dels veïns i veïnes que
col·laboren correctament pel bon funcionament del PaP, vol premiar aquest ús
responsable del sistema mitjançant la concessió dels “Premis PaP Celrà, 2016”.
1. Objecte dels premis
Aquests bases tenen per objecte regular la concessió dels premis als/les ciutadans/es del
municipi pel bon ús del sistema de recollida de residus Porta a Porta a Celrà. Igualment,
amb aquest premi es pretén valorar la contribució que fa la ciutadania envers el sistema
PaP i que reverteix en la bona convivència al poble, en la sostenibilitat ambiental i en la
reducció dels costos que suposa pel municipi la gestió de la fracció resta.
2. Persones beneficiàries
Són beneficiaris d’aquests premis els subjectes passius de la taxa pel servei de recepció
obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics que compleixin amb
els requisits següents.
3. Requisits d’obtenció dels premis
Es premien els habitatges que han complert el 90% de l'objectiu següent: la recollida
sense incidències de les fraccions d'envasos i d'orgànica un cop per setmana.
Per valorar el compliment de l’objectiu s’utilitzaran els registres de buidatges efectuats pel
sistema mitjançant els tags dels cubells. L’objectiu definit implica la recollida, un cop per
setmana, tant de la fracció d’envasos com de la fracció d’orgànica i si la mitjana de les
dues fraccions representa el compliment del 90% d’aquest objectiu, es pot considerar que
la participació és satisfactòria i mereixedora del premi.
No es concedirà cap premi als habitatges que no compleixin aquest objectiu, exceptuant
aquells en què la seva baixa participació es pugui justificar únicament per la relació que hi
ha entre el nombre de persones que hi viuen i la generació de residus. En aquests casos,
el jurat qualificador decidirà si se’ls atorga el premi d’acord amb el nombre de persones
que hi hagi empadronades a l’habitatge.
Pel fet de no disposar d’un registre fiable dels/es ciutadans/es que realitzen el
compostatge casolà de la fracció orgànica, es pot donar el cas que mereixedors/es del
premi se’n vegin exclosos/es. En aquest cas, caldrà que ho comuniquin a l’Ajuntament
mitjançant una instància i, després de la comprovació prèvia del bon ús del compostatge
casolà per part de l’Ajuntament, es decidirà si se’ls atorga el premi tenint en compte tan
sols la fracció d’envasos.

4. Ens atorgant
L’Ajuntament de Celrà, que concedirà d’ofici els premis descrits en aquestes bases sempre
i quan es compleixin els requisits previstos.
5. Jurat qualificador
L’atorgament dels premis l’avaluarà un jurat, la composició del qual és la següent:




El/La regidor/a de Medi Ambient
El/La tècnic/a de Medi Ambient
L’educador/a ambiental de la campanya Porta a Porta

Els criteris d’atorgament són purament tècnics, per la qual cosa la funció del jurat és
vetllar pel compliment correcte dels criteris establerts i respondre de les reclamacions
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presentades pels contribuents que considerin que són mereixedors del premi i, en canvi,
no se’ls ha atorgat.
6. Període de valoració del compliment d'objectius
Es premia el bon ús del sistema de recollida Porta a Porta durant l’any 2016, excloent-ne
els períodes on no hi hagut registre per avaria del sistema de buidatges.
7. Import del premi
L’import del premi és de 20,00 €/habitatge.
El jurat decidirà els premiats i elevarà la proposta de concessió dels premis a l’Alcaldia,
que serà l'òrgan competent de resoldre.
El pagament del premi s'efectuarà mitjançant transferència bancària simultàniament al
cobrament de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament
de residus domèstics del primer trimestre de 2017, o en el cas de les reclamacions en els
trimestres següents.
8. Exclusions
A més de les causes establertes per la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de
novembre), no podran obtenir el premi aquells que no es trobin al corrent de les seves
obligacions amb l'Ajuntament de Celrà, exceptuant-ne aquelles persones que formin part
d’una família en situació precària. En aquests casos, sempre i quan compleixin amb la
clàusula 3, caldrà un informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament per a ser
beneficiari del “Premi porta a porta 2016”.
9. Procediment de publicació
L’Ajuntament de Celrà publicarà les bases reguladores per a l’atorgament d’aquests
premis mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler
d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació durant un termini de vint dies hàbils perquè s’hi
puguin presentar reclamacions. En el supòsit de no formular-s’hi cap, l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
10. Clàusula suspensiva
S'estableix la clàusula suspensiva següent: que l'eficàcia jurídica d'aquestes bases restarà
condicionada a l'aprovació del pressupost de l'exercici 2017 que preveurà una aplicació
pressupostària per aquest concepte.
11. Normativa aplicable
Per allò no previst en aquestes bases, serà d'aplicació supletòria, la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la mateixa, la legislació en matèria de Règim local, la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, així com aquelles normes de caràcter general o procedimental que en resultin
d'aplicació.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.
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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
9. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I LA FUNDACIÓ CATALANA PER
A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS I EL CONSUM RESPONSABLE.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi
Ambient, que explica que aquest conveni es va formalitzar l’any 2011 i tenia una durada de
tres anys. I el que avui es proposa és la pròrroga del mateix un any més, concretament fins
al dia 14 de desembre de 2017.
Tot seguit, la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, fa una lectura de la proposta que
se sotmet al Ple:
En sessió plenària ordinària de data 13 de desembre de 2011 l’Ajuntament de Celrà
es va adherir a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero i, alhora,
va aprovar el conveni de col·laboració entre la corporació i la Fundació Catalana per
a la prevenció de residus i el consum responsable.
El pacte setè del conveni estableix que «el conveni entra en vigor el dia de la seva
signatura i la seva durada serà de 3 anys. Cada any s’aniran concretant i
consensuant les accions o projectes a desenvolupar i l’import del cost o
finançament de les actuacions. El conveni es podrà prorrogar per períodes anuals,
si així ho manifesten les parts, quinze dies abans de finalitzar la seva vigència.»
El conveni es va formalitzar el dia 14 de desembre de 2011 i la seva vigència abastava,
per tant, fins al dia 14 de desembre de 2014.
En sessió plenària ordinària, de data 9 de desembre de 2014, es va prorrogar aquest
conveni de col·laboració fins al dia 14 de desembre de 2015 i en sessió plenària ordinària
de data 13 d’octubre de 2015 es va prorrogar fins al dia 14 de desembre de 2016.
L’Ajuntament de Celrà té interès de prorrogar el conveni un any més, concretament fins al
dia 14 de desembre de 2017.
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. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la Fundació
Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable fins al dia 14 de
desembre de 2017.
Segon. Comunicar aquest acord a la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el
Consum Responsable i a Tresoreria i Comptabilitat de la corporació.
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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
10. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC PER A L’ÚS DE LOCALS
COMERCIALS BUITS PER A LA CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL CELRÀ
APARADORS ARTÍSTICS.
L’alcalde explica que es proposa aprovar un conveni marc que s’ha formalitzat entre
l’Ajuntament i els propietaris del locals buits amb un mínim de condicions per encetar la
campanya Celrà aparadors artístics. I aquest divendres es farà la presentació dels artistes
que participaran en aquesta primera iniciativa i que inclou un recorregut de sis o set
aparadors arreu del poble durant sis mesos, just després de la Festa Major. La majoria són
artistes del municipi, algun de la zona Ter Gavarres, i amb aquesta iniciativa s’intenta donar
vida en aquelles zones on ha baixat el comerç els darrers anys i s’han anat tancant
aparadors, a més de donar a conèixer els artistes mitjançant un catàleg d’artistes locals.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet a Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1. Des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Cel rà es treballa per dinamitzar el comerç urbà. I una de les accions que es porta a terme és
la de millorar la imatge comercial per aconseguir un recorregut comercial més amable i
per potenciar la implantació de nous establiments al casc antic de Celrà.
2. Sobre la base d’aquesta actuació, a mitjans del mes desembre s’iniciarà una actuació
d’ocupació dels locals comercials buits amb l’objectiu de dinamitzar tant l’eix comercial
com el mercat de lloguer i compra dels locals comercials actualment buits o en desús.
3. Aquesta actuació, que té una durada prevista de sis mesos (de desembre de 2016 a
juny de 2017) s’anomena Celrà aparadors artístics i consisteix a omplir els locals seleccionats amb obres de diversos artistes locals, com pintors, escultors, fotògrafs, etc. Aquesta
autorització d’ús es realitza com a acte de mera liberalitat de la propietat, a títol gratuït,
sense que l’Ajuntament estigui obligat a satisfer cap quantitat econòmica mentre subsisteixi aquest conveni.
4. Donat que hi ha propietaris/es de locals comercials que han demostrat interès a participar en la campanya anteriorment esmentada, i tenint en compte que la corporació vol im pulsar la dinamització del comerç i del mercat de lloguer i compra dels locals comercials
del municipi, cal formalitzar aquesta relació amb un conveni marc de col·laboració.

FONAMENTS DE DRET
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1. L’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques regula la possibilitat genèrica (encara que sigui referint-se al
supòsit d’acabament convencional dels procediments) d’establiment de convenis entre
l’administració pública i subjectes sotmesos al dret privat, sempre que no siguin contraris
a l’ordenament jurídic ni tractin de matèries no susceptibles de transacció i que tinguin
per objecte la satisfacció de l’interès públic.
2. L’article 4.1.d) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix que queden fora de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis que subscrigui l’administració amb persones físiques o jurí diques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no estigui comprès en el dels
contractes regulats en la pròpia llei o en normes administratives especials.
3. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local preveu que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves compe tències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en el propi article.
I en els mateixos termes l’article 66.1 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 atribueix al municipi la competència per a promoure tota mena d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat de veïns.
4. Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant, LRJSP).
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el text del conveni marc per a l’ús de locals comercials buits per a la campanya de dinamització comercial “Celrà aparadors artístics” amb l’objectiu de portar a terme la campanya de dinamització comercial Celrà Aparador Artístic que es realitzarà durant
els mesos de desembre de 2016 al juny de 2017, i que s’adjunta com a annex a aquest
acord.
Segon. Facultar l’alcalde per subscriure els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord.
Tercer. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
ANNEX

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I ________________________, PER
A L’ÚS DE LOCALS COMERCIALS BUITS PER A LA CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ
COMERCIAL "CELRÀ APARADORS ARTÍSTICS"
Celrà, ____________________
PARTS QUE INTERVENEN
D’una banda, l’AJUNTAMENT DE CELRÀ, representat per l’alcalde, senyor Daniel Cornellà i
Detrell, actuant en nom i representació d’aquest, i facultat per a la signatura d’aquest
conveni per acord del Ple del dia _______________.
I de l’altra, el/la senyor/a , amb DNI núm. ________________ , actuant en nom propi.
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Les parts, de mutu acord, DAVANT MEU, senyora Rosa M. Melero Agea, secretària de la
corporació, que dono fe de la signatura d’aquest conveni de conformitat amb l’article 92
bis.1.a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Admi nistració local, declaren i manifesten que intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per subscriure’l,
MANIFESTEN
I. Des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Cel rà es treballa per a la dinamització del comerç urbà. Una de les accions que es porta a terme és la de millorar la imatge comercial per fer un recorregut comercial més amable i per
potenciar la implantació de nous establiments al casc antic de Celrà.
II. En aquesta línia, a mitjans de desembre s’iniciarà una actuació d’ocupació de locals comercials buits amb l’objectiu de dinamitzar l’eix comercial i dinamitzar el mercat de lloguer i compra dels locals comercials actualment buits o en desús.
III. L’acció tindrà una durada de 6 mesos, de desembre de 2016 a juny de 2017, i amb el
nom de Celrà Aparadors Artístics i consistirà a omplir els locals seleccionats amb obres de
diversos artistes locals (pintors, escultors, fotògrafs, ...).
IV. El/La senyor/a és propietari/ària per justos i legítims títols d’un local comercial, situat
a _______________ i que té interès a participar a la campanya abans esmentada. S’adjunta a aquest document nota simple del registre de la propietat o escriptura pública que
acredita la propietat a favor seu.
V. Per tot això, atès que l’Ajuntament de Celrà i el/la senyor/a tenen interessos concurrents en l’àmbit de la dinamització del comerç i del mercat de lloguer i compra dels locals
comercials al municipi, es proposa l’aprovació i formalització d’aquest conveni de col·laboració.
FONAMENTS DE DRET
I. L’article 103 de la Constitució espanyola, articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant, LRJSP), i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, preveuen expressament la possibilitat que les administracions públiques
estableixin mitjançant el conveni una relació de cooperació consensuada per a la prestació
de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Aquest règim és extrapolable a l’establiment de col·laboració entre l’administració i els
particulars, quan tenen per objecte igualment la millora en la gestió dels serveis o de les
condicions de desenvolupament de les competències amb l’objectiu de la satisfacció de
l’interès general.
II. En compliment del mateix principi, l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPACAP)
regula la possibilitat genèrica (encara que sigui referint-se al supòsit d’acabament convencional dels procediments) d’establiment de convenis entre l’administració pública i subjectes sotmesos al dret privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni tractin de matèries no susceptibles de transacció i que tinguin per objecte la satisfacció de
l’interès públic.
III. L’article 4.1.d) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix que queden fora de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis que subscrigui l’administració amb persones físiques o jurí diques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no estigui comprès en el dels
contractes regulats en la pròpia llei o en normes administratives especials.
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IV. Diverses disposicions normatives en matèria d’obligacions i contractes preveuen que
les administracions públiques podran incloure en els seus contractes (i per extensió convenis), els pactes, clàusules i condicions que tinguin per convenient sempre que no siguin
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic i als principis de la bona administració.
V. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local pre veu que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves compe tències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en el propi article.
I l’article 66.1 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 atribueix al municipi la competència per
a promoure tota mena d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat de veïns.
Atenent doncs als antecedents que s’han exposat i als fonaments de dret que els són
d’aplicació, ambdues parts concreten les clàusules que s’assenyalen a continuació:
CLÀUSULES
Primera. OBJECTE
EL/La senyor/a _____________, en endavant la propietat, autoritza a l’Ajuntament de
Celrà l’ús del local situat a ________________ amb l’objectiu de portar a terme la cam panya de dinamització comercial Celrà Aparador Artístic que es realitzarà durant els mesos de desembre de 2016 al juny de 2017.
Aquesta autorització d’ús es realitza com a acte de mera liberalitat de la propietat, a títol
gratuït, sense que l’Ajuntament estigui obligat a satisfer cap quantitat econòmica mentre
subsisteixi aquest conveni.
Segona. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
Durant el període que la finca estigui ocupada per l’Ajuntament, aquest està obligat a:
1.-. Fer-se càrrec de la neteja, la il·luminació i el condicionament del local per a l’activitat,
així com també de la seva retolació seguint una mateixa imatge i disseny.
2.-. Satisfer les despeses derivades dels subministraments d’electricitat a partir de les lectures del comptador que s’efectuaran a l’inici i al final del període d’utilització del local per
part de l’Ajuntament.
3.- Mantenir com un diligent pare de família la finca objecte d’aquest conveni.
4.- Permetre l’accés a la finca per part de la propietat, i als operaris o industrials manats,
per a la realització, inspecció i comprovació de qualsevol classe d’obres o reparacions que
afectin l’immoble.
5.- L’Ajuntament no podrà cedir o arrendar totalment o parcialment la finca descrita ni els
drets derivats d’aquest conveni, excepte amb la finalitat de cedir el seu ús als artistes que
participen en la campanya de promoció i dinamització Celrà Aparador Artístic per a exposar les seves obres i en el marc de la política de promoció econòmica de reactivació comercial de Celrà.
5.- Alliberar a la propietat de qualsevol responsabilitat derivada de l’activitat de l’Ajuntament. Eximint-se a la propietat de qualsevol despesa o indemnització que provingui de
l’ocupació de la finca per part de l’Ajuntament durant el període d’ocupació temporal.
6.- Durant la vigència d’aquest conveni correspondrà a l’Ajuntament contractar una assegurança de danys sobre l’immoble que cobreixi, especialment, danys causats per incendi i
riscos afins, inundacions i trencament de vidres a la façana.
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7.- A la finalització del conveni, l’Ajuntament de Celrà entregarà el local en les mateixes
condicions en què l’ha rebut i no es farà càrrec dels desperfectes ocasionats en el conti nent del local, excepte aquells que li siguin directament imputables com a conseqüència
de les actuacions per ell realitzades en el marc d’aquest conveni.
Tercera. POTESTATS DE LA PROPIETAT
En cas de venda o lloguer del local, la part propietària podrà resoldre el conveni mitjançant un preavís a l’Ajuntament amb quinze dies d’antelació.
Quarta. EXTINCIÓ DEL CONVENI
Són causes d’extinció del conveni les següents:
-

el transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat la
seva pròrroga.
l’acord mutu dels signants
la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les actuacions
previstes
l’incompliment greu o manifest de les clàusules d’aquest conveni.

Cinquena. NATURALESA JURÍDICA
Aquest conveni té naturalesa administrativa i els dubtes que es puguin plantejar sobre la
seva interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això, en
cas de persistència del desacord correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa
resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i
compliment.
Sisena. DURADA
Aquest conveni tindrà efectes des del dia de la seva signatura i durant el període de 6 mesos i únicament podrà ser prorrogat per un termini màxim de 6 mesos mes, per acord exprés de les parts.
Setena. PUBLICITAT
El conveni es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

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 PUNTUAL
NÚMERO 16 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DEL MUNICIPI DE CELRÀ,
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RELATIVA A LA CREACIÓ DEL SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC I LA
SEVA ASSIGNACIÓ A LA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER MAJOR, 14.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, que explica que aquesta modificació vol donar resposta a la iniciativa municipal
d’impulsar habitatges destinats a les persones amb necessitats d’assistència o emancipació
justificades amb polítiques socials. Es tracta de la Casa Feliu, a la qual es donarà un ús
d’habitatge social. I un cop el Departament d’Urbanisme ho aprovi, començaran les obres
per construir-hi dos habitatges.
L’alcalde comenta que avui es proposa l’aprovació inicial d’aquesta modificació puntual;
posteriorment, en la pròxima Junta de Govern Local, s’aprovarà la modificació del Pla
Especial del Casc Antic i s’iniciaran ja els tràmits perquè l’any que ve comencin les obres i
tenir els dos primers habitatges socials de lloguer. No es podien fer més per una qüestió de
metres quadrats i pel fet que si es feia algun equipament públic tant per pujar al primer pis
com al segon s’havia de complir una normativa d’accessibilitat que implicava instal·lar un
ascensor, amb la consegüent pèrdua de més espai.
I donat que Serveis Socials també detecta que no hi ha habitatges de lloguer social però sí
demanda al respecte amb aquest projecte s’intentarà donar-hi solució.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM,
que està d’acord que es faci habitatge dotacional públic, però no considera que aquest sigui
el lloc més adient doncs hi ha l’espai al costat del local de Promoció Econòmica, que és
propietat de l’Ajuntament. És un projecte molt més ambiciós i es podrien posar uns
habitatges i locals comercials a la venda i, a canvi, reservar uns quants pisos. Creu que és el
lloc més adequat, el projecte molt més agosarat, però també s’aconsegueixen majors
beneficis. I es reserva la Casa Feliu per a altres activitats de l’Ajuntament.
L’alcalde respon que la situació per construir habitatge públic perquè sigui de lloguer o
venda no és la mateixa que quan es va construir el de Promoció Econòmica. I si es demanen
les mateixes condicions que aleshores, ningú els voldrà fer.
El Sr. Costa indica que va assistir a una reunió a la Generalitat de Catalunya i van comentarli que el preu d’habitatge de protecció oficial estava per sobre del mercat i per això es va
desestimar aquesta opció. S’han estudiat també altres opcions d’habitatges, més moderns,
però el més viable fins avui és la Casa Feliu.
L’alcalde diu que la Generalitat els va comentar que no trobarien cap empresa pública o
similar que ho fes pel fet que no hi ha demanda de compra i que el preu de construcció i el
final que resultaria és més car que el preu de segona mà al poble o nous de bancs i caixes
d’estalvi. Seria un projecte molt agosarat però no vol endeutar el poble perquè un projecte
de milions d’euros podria portar l’Ajuntament a la fallida. I prefereix no fer projectes tan
importants sinó petits però amb la seguretat que es podran dur a terme.
A més, a la Casa Feliu no es pot fer gaire cosa excepte la planta baixa, que resulta molt
petita, i el Sr. Costa afegeix que si es feia equipament municipal, l’Ajuntament havia
d’instal·lar una escala exterior.
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:

Acta 11/2016
13 de desembre de 2016

ANTECEDENTS DE FET
1. El Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà fou aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’urbanisme de Girona en sessió de data 25 de novembre de 1998,
condicionant la seva publicació a la presentació d’un text refós que s’havia de sotmetre a
l’aprovació del Ple municipal.
El text refós del PGOU fou aprovat pel Ple municipal en sessió de data 2 de febrer de
1999.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 10 de febrer de 1999, va
donar la seva conformitat al text refós esmentat i va ordenar la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
En data 8 de juny de 1999 es va publicar l’acord d’aprovació definitiva del PGOU del
Municipi de Celrà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2905. I el dia 22
d’agost de 2006 es van publicar les normes urbanístiques al DOGC número 4702.
2. Amb aquesta modificació es pretén crear el sistema d’habitatge dotacional públic i la
seva assignació a la parcel·la situada al carrer Major, 14, de Celrà.
El TRLUC introdueix la possibilitat que el planejament general prevegi com a sistemes
urbanístics reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals públics, entenent-se
compresos en aquests les actuacions públiques d’habitatges dirigides a satisfer
requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o
emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides.
L’oferta del mercat lliure de Celrà no satisfà les necessitats d’un sector concret de la
població. Per aquesta raó es fa necessari preveure la reserva de sòls no subjectes a les
lleis de mercat. La creació de la nova qualificació clau HD garanteix el destí d’habitatges
per a persones amb necessitats d’assistència o emancipació que no poden accedir a les
promocions de mercat lliure.
La proposta d’habitatge dotacional públic requereix, a part del preu assequible, la
promoció en règim de lloguer i l’ús temporal de l’habitatge. El règim de lloguer i la
limitació temporal de l’ús de l’habitatge és necessària perquè el parc d’habitatges presti
realment aquest servei, possibilitant l’accés al major nombre d’usuaris possible.
L’objectiu d’aquesta modificació és donar resposta a la iniciativa municipal d’impulsar la
creació d’habitatges destinats a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de
persones amb necessitats d’assistència o emancipació justificades en polítiques socials
prèviament definides. L’escassetat de les promocions privades d’habitatges de lloguer, les
tipologies edificatòries de nova construcció i els preus que assoleixen deixen fora de
l’abast a un segment de la població que té una reduïda capacitat adquisitiva.
Consegüentment, per possibilitar la construcció d’habitatges dotacionals públics es crea un
nou sistema amb clau HD i, perquè aquesta dotació compleixi la funció social, és precís
que el preu sigui assequible i això és possible destinant sòls edificables no subjectes a les
lleis de mercat, com poden ser els de titularitat pública. En aquest sentit, es vol promoure
la rehabilitació d’una edificació situada al carrer Major, 14, per a destinar-la a aquest ús.
Per tal d’assolir aquest objectiu amb aquesta modificació s’incorpora la clau de Sistema
urbanístic d’habitatge dotacional (clau HD) en el planejament general i es qualifica com a
Sistema urbanístic d’habitatge dotacional la finca situada en el Carrer Major, 14, del nucli
antic.
3. Ha emès informe l'arquitecta i la secretària de la corporació, en data 29 de novembre
de 2016.
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FONAMENTS JURÍDICS
Respecte a la tramitació de l’expedient de modificació de planejament general, l’article
96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació.
És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el que regula la tramitació dels
plans d’ordenació urbanística municipal.
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, sobre la modificació del
planejament urbà i la seva tramitació, l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei d’urbanisme.
I per competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD
Primer. APROVAR inicialment els documents que integren la modificació puntual número
16 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà, redactada per MarinePascual arquitectes, en els termes que s’assenyala en la memòria adjunta a aquest acord.
Segon. SOTMETRE aquest acord, juntament amb la documentació que integra la
modificació, a exposició pública durant un mes mitjançant anuncis que es publicaran al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un dels diaris de major circulació de la
província, en el tauler d’edictes i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació. Dins el
termini d’exposició pública els interessats poden examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que creguin oportunes.
Tercer. SOL·LICITAR informes als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials, i que són el Departament de Cultura, a la Direcció General d’aviació civil
-Ministeri de Foment- i a l’òrgan ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per 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
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12. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓ PER ESTABLIR LA COL·LABORACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA EN EL SUPORT ECONÒMIC ALS MUNICIPIS EN L’IVA DELS
FEDER.
L’alcalde fa la següent proposta:
El FEDER des d’Europa aporta un 50% de la despesa elegible, la Diputació un 25% i els
ajuntaments l’altre 25%, però donat que s’exclou de la despesa elegible l’import de l’IVA,
aquest import recaurà en l’administració que contracti l’actuació com a consumidora final.
Cal estudiar un mecanisme per fer que el repartiment de costes de les actuacions incloses
en els programes FEDER (la despesa subvencionable) inclogui l’IVA.
Tal com s’estableix a l’article 7 del Reglament (CE) 1080/2006, l’IVA només serà
subvencionable si és real i definitivament suportat pel beneficiari final (és a dir, serà
subvencionable sempre que no sigui recuperable).
En el mateix sentit s’expressa l’ORDRE EHA/524/2008, de 26 de febrer, on s'aproven les
normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons de Cohesió i l’article 8 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.
Aquesta realitat esdevé més greu, si cal, quan comprovem que Catalunya és l'única
comunitat que aplica aquest sistema, en la resta del territori espanyol, la despesa
subvencionable inclou l’import de l’IVA, que d’aquesta manera es reparteix
Proporcionalment entre les administracions que financen els projectes.
En aquest sentit i davant el greuge que representa assumir aquests imports per part dels
ajuntaments, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es
proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que modifiqui la normativa de distribució
de fons FEDER al territori, incorporant com a despesa subvencionable l’import de l’IVA,
sempre que sigui viable des d’un punt de vista jurídic i econòmic.
Segon. Establir un mecanisme compensatori d’ajuda als ajuntaments per part de la
Diputació de Girona que permetrà reduir aquest sobre cost de l’IVA pels ens locals, per al
programa FEDER en curs, fent-se càrrec la Diputació de l’IVA que correspon a la
participació de la mateixa Diputació, sempre que sigui viable des d’un punt de vista jurídic
i econòmic.
Tercer. Estudiar un model d’actuació cara a futures convocatòries perquè aquesta
problemàtica no sigui recurrent en el temps, i els ajuntaments vegin alleugerida la càrrega
que fins ara assumien íntegrament, en referència a aquesta qüestió de l’IVA.
Quart. Comunicar el present acord a la Diputació de Girona, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern de la Generalitat de
Catalunya.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
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Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal i senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi
Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
13. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.
En compliment del que estableix l’article 91.4 del ROF, l’alcalde proposa que s’inclogui a la
consideració del Ple, i per raó d’urgència, un assumpte no comprès dins l’ordre del dia i que
correspon a la modificació de l’Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre béns
immobles.
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 secretària, que fa una lectura de la proposta que se sotmet
al Ple:
13.1 Modificació de l’Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
L’Ajuntament de Celrà està inclòs en la relació de municipis que compleixen els requisits
establerts en l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, d’acord amb
l’Ordre HAP/1533/2016.
D’acord amb el Reial Decret-llei 3/2016 de 2 desembre, tenint en compte que l’entrada en
vigor de la ponència de valors cadastrals, en el cas de Celrà, va ser l’any 1985, amb
efectes de l’exercici 2017 s’aplicarà un coeficient d’actualització de l’1,08 sobre els valors
cadastrals.
Es proposa establir per a l’exercici 2017 un tipus impositiu de l’Impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana del 0,4852%.
Aquest tipus es troba dins el límits establerts en l’article 72.1 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, que per als immobles de naturalesa urbana estableix un tipus mínim del 0,4% i un
tipus màxim del 1,10%. Aquest decrement del tipus de gravamen compensa l’increment
de l’1,08 que experimentarà el valor cadastral en aplicació del coeficient d’actualització
previst a l’article 7 del Reial Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s’adopten
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mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres
mesures urgents en matèria social.
D’acord amb la disposició addicional tretzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, l’adaptació de l'Ordenança fiscal en aquells municipis en els quals resulti d’aplicació
el previst en l’article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, el termini per aprovar i publicar el tipus de
gravamen s’amplia fins a l’1 de març de l’exercici en què s’apliqui el corresponent
coeficient.
El procediment d’aprovació i modificació s’ha d’ajustar al que disposen els articles 15, 16 i
17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, relatius a la imposició, supressió i ordenació de
tributs per les Corporacions Locals.
Ha emès informe l’interventor, el qual consta en l’expedient.
Per tot això, l’alcaldia-presidència proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 2,
reguladora de l’Impost sobre béns immobles, i que figura com a document annex núm. I
d’aquest acord.
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, per un
termini de trenta dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap
reclamació durant l'esmentat termini, aquest acord esdevindrà definitiu, sense necessitat
de nou acord plenari.
No obstant això, el Ple, amb superior criteri, acordarà el que cregui més convenient.

ANNEX I
A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2,
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Ordenança Fiscal número 2: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Es modifica l’article 7.2 titulat “determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec”
de l’Ordenança fiscal de l’Impost sobre béns immobles, que quedarà redactat de la
manera següent:
“2. El tipus de gravamen serà del 0,4852% quan es tracti de béns urbans i el
0,680% quan es tracti de béns rústics”

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM,
que pregunta durant quan temps s’aplicarà aquest coeficient d’actualització.
L’alcalde cedeix la paraula a la secretària, que respon que aquest coeficient d’actualització
de l’1,08 sobre els valors cadastrals tindrà efectes per a l’exercici 2017.
El Sr. Fernàndez respon que el pròxim any encara estarem igual, a la qual cosa l’alcalde
respon afirmativament a no ser que es demani expressament que això no es faci al municipi
de Celrà.
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La secretària comenta que l’any passat l’Ajuntament va sol·licitar que es fes per a l’exercici
2016 i anys successius, però en el cas de voler desistir ara d’aquesta sol·licitud hi ha un
termini per fer-ho.
El Sr. Fernàndez pregunta què passaria en el supòsit de desistir, a la qual cosa es respon
que l’increment del coeficient no s’aplicaria. Però això s’hauria de parlar de cara a l’any
vinent perquè ara el municipi ja està inclòs en la relació que ha aprovat el ministeri i no es
pot fer res. L’única manera que ara no s’incrementi l’IBI és mitjançant la modificació de
l’Ordenança fiscal que avui es proposa al Ple.
El Sr. Fernàndez entén que si l’Ajuntament no diu res, s’aplica el coeficient corresponent i
pregunta si igualment s’aplicaria en el cas de desistiment.
La secretària respon que l’Estat ho aplica en funció dels ajuntaments que prèviament ho han
sol·licitat; i l’alcalde contesta que s’han fet revisions parcials i han regularitzat uns 400
habitatges.
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

II
PART DE CONTROL

14. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l’alcalde dóna compte al Ple de les resolucions que ha adoptat des de l'última
sessió ordinària plenària, per tal que els regidors coneguin el desenvolupament de
l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern,
previstos en l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
L’alcalde dóna compte al Ple dels decrets d’Alcaldia, que es relacionen tot seguit:
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15. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, que
pregunta el següent:
1. Per a l’any vinent es podrien encendre els llums de Nadal abans? Alguns
comerciants li han comentat i potser faria més ambient nadalenc.
L’alcalde respon que és un aspecte que l’Ajuntament ho valora amb
l’Associació de Comerciants i per a aquest any es va estar d’acord per
encendre-les el dia 16 de desembre. No obstant això, es recull la proposta per
tenir-ho en compte de cara a l’any vinent.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que pregunta el següent:
1. Pel que fa al safareig públic de Celrà, temps enrere es va parlar amb el
president de la Comunitat de Regants, per alimentar-lo d’aigua del canal. Es
podria recuperar aquesta opció i evitar que el canal estigui sec?

2. El pàrquing que s’havia fet servir a la instal·lació de l’àrea d’emergència del

Porta a Porta era d’una empresa que ho autoritzava però ara hi ha unes
cadenes i pregunta si s’ha arribat a un acord amb l’empresa perquè cada
treballador tingui una clau.

3. Pregunta si és possible arribar a un acord amb el propietari del carregador de

les mines del nen Jesús perquè es troben en un estat una mica lamentable. Fa
cinc anys es va intentar dur a terme una acció important, però tenint en
compte que no tan sols és patrimoni del poble, sinó de Catalunya, caldria fer
quelcom, ja que està força abandonat.

4. Una associació de veïns interessats en la millora de Celrà, quan va tenir lloc el
canvi de nom de la plaça de l’Estatut i treure el monòlit de la carretera també
proposa el canvi de nom dels carrers Maria Cristina, Sixte Quintana i Legazpi,
que era un personatge medieval.
5. Fa uns mesos que es paguen els impostos de l’Ajuntament a l’Agència
Tributària Catalana, i pregunta que de tots els impostos que recapta
l’Ajuntament i quin percentatge es paga realment a l’Agència?
El Sr. Bartis respon el següent:

2. L’empresa que utilitzava aquest pàrquing té un cadenat amb combinació i
sense clau. Per tant, qui conegui la combinació podrà aparcar el seu vehicle.

La Sra. Fortià respon el següent:
1. Comprovarà el tema del safareig i ja donarà resposta.
3. També mirarà què es pot fer i està d’acord que haurien de trobar-se en més
bon estat.
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L’alcalde respon el següent:
4. Pel que fa al nom de Sixte Quintana, aquest grup de veïns anònims el
relacionava amb un franquista, i aquest carrer ja existia a principis de segle,
perquè fan referència al pare, no al fill. I ja els va contestar en el seu moment
el mateix que està dient ara. I no es canviarà el nom de carrer d’un senyor
que abans de la guerra ja tenia un carrer al poble.
Pel que fa al carrer Maria Cristina, s’està estudiant. I pel que fa al carrer
Legazpi s’ha pensat posar el nom de Ciutat de Legazpi i no del personatge, per
exemple. Hi ha solucions però s’ha de procurar que no afectin els veïns doncs
un canvi de nom de carrer els porta problemes.
5. Creu que es paga el 100%, tot i que li preguntarà a l’interventor.
El Sr. Fernàndez pregunta si hi ha algun problema, a la qual cosa l’alcalde respon que si
abans es podia fer l’ingrés fins al dia 8 ara s’ha de fer uns quants dies abans per garantir
que l’Agència Tributària Catalana farà la transferència a l’Agència Tributària Espanyola.
CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió desitjant
bones festes i bon any nou a tothom de tot el qual, com a secretària general de la
corporació, dono fe.

