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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 12/2016
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 20 de desembre de 2016
Horari: de 20.30 hores a 22.10 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 20 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 extraordinària 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, que s’incorpora un cop iniciada la sessió
Sra. Irina Gil Abuin
Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea
Interventor
Sr. Ramon Boada Oliveras
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia es declara oberta la sessió i es despatxa l’únic assumpte de l’ordre del dia:
DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2017 I ELS SEUS DOCUMENTS ANNEXOS.
L’alcalde indica que farà un resum general i posteriorment cada regidor/a explicarà el
que troba més significatiu de la seva àrea.
És un pressupost de 5.556.375 €, amb un increment de més de mig milió d’euros en
comparació amb el de 2016. El motiu principal, entre altres, és per l’assignació d’una
aplicació pressupostària de 300.000 € per al Parc de la Torre de Celrà i una de 59.000 €
dels dos vigilants municipals que s’incorporaran el 2017.
A tall de resum, pel que fa a les aplicacions pressupostàries de l’Alcaldia, destaquen els
25.000 € per comprar el cotxe dels vigilants municipals, millores d’eficiència energètica
en equipaments municipals, amortització de préstecs, subvenció per rehabilitar façanes,
16.000 € del carril bici, 300.000 € del Parc Torre Desvern, 15.000 € de l’espai de cuina al
Centre Cultural, 140.000 € per comprar una nova màquina de neteja viària, 15.000 €
adequació espais brigada municipal, seguretat ciutadana (vestuari, assegurances,
material divers, combustible), etc.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica que assenyala també els 59.000 € de les
places dels dos vigilants municipal a més de la plaça de funcionària de l’arquitecta
municipal que serà nomenada l’any vinent; l’increment de les hores de l’administrativa
de l’Escola Municipal de Dansa, i el contracte eventual d’administrativa al servei d’Atenció
Ciutadana per substituir la persona que hi havia i que donarà suport amb la
implementació de l’Administració electrònica.
En aquest punt s’incorpora el Sr. David Mas Roselló, portaveu del GM CIU.
El Sr. Bartis destaca de l’Àrea d’Educació, a tall de resum, el següent:






L’Escola Municipal de Dansa es manté igual
Es manté el servei de mediació comunitària
Es manté el suport extern de la direcció de les escoles bressol
Ha incrementat l’aplicació pressupostària del manteniment de l’Escola Aulet
S’ha incorporat una aplicació destinada a l’Institut dins els programes de
convivència

Pel que fa a Promoció Econòmica diu el següent:


L’aplicació pressupostària dels cursos s’incrementa 2.000 € i la de l’Associació de
Comerciants passa a 4.500 €

Pel que fa esports:


Increment de 5.000 € pel porxo de les piscines i el mateix per a material esportiu

El Sr. Bartis finalitza dient que aquest cop s’ha hagut d’assumir el cànon de l’aigua, que
suposarà uns 10.000 € de manera general per a l’Ajuntament i uns 3.500 € que
revertiran en la piscina.
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L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora d’Igualtat i Joventut
que explica, a tall de resum, el següent pel que fa a Joventut:




Es mantenen estables les aplicacions pressupostàries de Joventut (serveis i
activitats, el cost del manteniment de l’aula d’estudi)
S’ha creat una aplicació pressupostària per a la rehabilitació del moll de l’estació,
concretament del seu manteniment
Ha augmentat l’aplicació pressupostària de la formació de joves doncs passa de
10.000 € a 32.000 € respecte a l’any passat i és per a un projecte que s’està fent
conjuntament amb l’Àrea de Promoció Econòmica, Joventut i Serveis Socials per
implementar un programa d’inserció laboral dels joves que actualment no fan
educació reglada ni tenen feina i que per les seves característiques no entren dins
el programa de Garantia Juvenil.

I pel que fa a Igualtat:



Increment de l’aplicació pressupostària per a activitats de dones
Es destinen 6.000 € a l’Espai Cuina Local Jove per fer una cuina al pis de sota per
fer cursos i tallers d’hàbits saludables en alimentació, etc.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i
Medi Ambient que explica, a tall de resum, el següent:




Increment de 5.000 € per donar continuïtat a les campanyes d’educació ambiental
i al grup de voluntaris de benestar animal, i especialment per donar continuïtat i
suport a les campanyes educatives de la recollida Porta a Porta
De les propostes escollides en les jornades participatives dels pressupostos
destaquen l’estudi de la planta de compostatge

I de Participació diu el següent:


Té una dotació de 10.000 € i ha de servir per impulsar la transversalitat a
l’Ajuntament així com desenvolupar i dinamitzar la nova APP que està a punt de
sortir a més de realitzar tots els processos participatius tant de l’Àrea de
Participació com d’altres àrees

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, que explica que d’Habitatge es mantenen les dues aplicacions pressupostàries
de l’any anterior i, pel que fa a Serveis Socials, a tall de resum, diu el següent:









La rehabilitació de la Casa Feliu es farà amb romanent de tresoreria
Aquest any el Consorci de Benestar Social gestionarà el Centre Obert
S’ha incrementat l’aplicació a 4.600 € pel que fa a activitats de Serveis Socials
Les subvencions per al Banc d’Aliments: 8.000 € (5.000 € en aliments i 3.000 €
en productes farmacèutics i productes de neteja)
Cuina al Centre Cívic, important per la cuina econòmica
Rehabilitació del local de les monges, que es farà mitjançant romanent de
tresoreria, i que serà equipament municipal (és una iniciativa dels pressupostos
participatius)
Es doblaran les beques dels casals d’estiu i activitats extraescolars doncs passa de
6.000 € a 12.000 €
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L’alcalde cedeix la paraula al senyor Mar Camps Mora, regidora d’Atenció Ciutadana,
Compromís Nacional i Internacional i Comunicació i Noves Tecnologies que explica, a tall
de resum, el següent:






Pel que fa a Comunicació destaca la programació de Ràdio Celrà
Revista de la Llera
Nova aplicació pressupostària titulada activitats Àrea Comunicació, amb la finalitat
de recuperar la revista i, alhora, fer un pla de comunicació per impulsar les xarxes
socials per crear una estratègia de difusió de tota la informació municipal
Creació d’un fons audiovisual per fer vídeos dels actes més significatius del poble

Pel que fa a Cooperació:



Es manté l’aplicació pressupostària de 18.000 €
S’ha aplicat una aplicació pressupostària anomenada Activitats Cooperació, de
1.000 €

I pel que fa a Atenció Ciutadana:


5.000 € per fer un pla d’acollida amb recursos per a persones nouvingudes i per
ajudar a la integració

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i
Patrimoni que explica, a tall de resum, el següent:



Pel que fa a Patrimoni, es destinen 2.000 € a les Jornades Europees de Patrimoni
1.000 € per a senyalització de patrimoni arquitectònic

I pel que fa la Gent Gran:





Nova aplicació pressupostària de 7.000 € per realitzar un documental de memòria
històrica de Celrà i els protagonistes són la gent gran del poble. Aquesta activitat
va ser escollida mitjançant els pressupostos participatius
S’ha incrementat en 39.000 € l’aplicació pressupostària del Pla d’Atenció Integral
a la Gent Gran, que consolida el Servei Respir
Hi ha una aplicació nova de 5.500 € per realitzar activitats diferents de les que es
fan a Can Ponac i fer-les arribar a gent que normalment no hi assisteix

L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM CIU, que
comenta que el seu grup s’abstindrà perquè, tot i haver assistit a alguna reunió de
pressupostos participatius, no ha pogut participar-hi gaire més.
Hi ha coses que li semblen positives, com destinar 10.000 € en participació i pel fet que
això potser ajudarà a incrementar la que hi ha hagut fins ara, a les que han anat com a
màxim cinc persones, a banda dels regidors i de l’equip de govern.
El Sr. Mas pregunta si el pressupost recull la pobresa energètica pel que fa a l’aigua, gas
i llum, de la mateixa manera que sí es farà amb els productes farmacèutics.
L’alcalde respon que això ja es fa actualment.
El Sr. Mas també indica el següent:


Beques menjador: felicita l’equip de govern per doblar la quantitat que s’hi
destina perquè amb això s’ajuda tothom que ara ho està passant malament
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Vigilants municipals: pregunta si és correcte que hi hagi dues aplicacions
pressupostàries, una pels vigilants i l’altra pel vehicle.
L’alcalde respon afirmativament.

 Quin cost aproximat té l’actuació proposada a la Casa Feliu?
El Sr. Costa respon que uns 100.000 €, que es finançarà amb romanent de
tresoreria.
El Sr. Mas reitera que s’absté en el vot per, malauradament, no haver pogut participar
més.
L’alcalde respon que li sap greu que no voti a favor i que senti que no ha participat més
perquè tampoc és així. Hi ha una part molt important del pressupost que són parts
intocables en ser estructurals i la part no estructural, que és mínima, és on el Sr. Mas ha
pogut participar-hi, com és amb els vigilants municipals, la participació, el cotxe dels
vigilants i el cotxe de neteja viària.
El Sr. Mas desitja que aquest programa de participació ajudi bastant més a què la gent hi
participi.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Enric Cabarrocas Illa, portaveu del GM ICelrà-ERCAM, que indica que el seu grup també s’absté en la votació.
El Sr. Cabarrocas indica que troba a faltar un espai de diàleg a l’hora d’elaborar el
pressupost. Troba bé concretar dos dies per a pressupostos participatius però creu que
també es podia haver convocat a tots els membres de l’oposició per mantenir un diàleg
entre regidors/es i per intercanviar opinions. Al respecte, no se sent exclòs del tot però
potser sí seria convenient intentar trobar aquest espai de diàleg.
El Sr. Cabarrocas diu que en la visió macro del pressupost troba a faltar una visió política
de canvi. Sí que hi ha aplicacions pressupostàries noves importants però el fet de
plantejar-se quin poble es vol i quin projecte hi ha de poble en quatre o cinc anys no el
veu.
Hi ha aplicacions pressupostàries com les del carril bici i dels vigilants municipals (que
l’any passat ja hi eren al pressupost), aplicacions que no s’han modificat com les de la
neteja de les escoles bressol doncs en la neteja de l’escola bressol Gínjols s’han previst
300 € i en la neteja de l’escola bressol Trapelles 1.000 €. És un problema de no
repassar-ho.
De la mateixa manera que el Sr. Mas, desitja que les jornades de pressupostos
participatius canviïn i vagi més gent, perquè tan sols hi havia gent de les tres llistes dels
grups municipals. Interessa que la gent hi vagi perquè sigui més enriquidor i s’obri un
debat més ampli.
Felicita també l’equip de govern per doblar l’import de les beques, tot i que les ajudes a
les famílies tenen el mateix import que l’any passat (10.000 €) i potser es podrien
incloure noves ajudes doncs hi ha ciutadans del poble que ajuden a pagar llibres,
motxilles, extraescolars a mainada que no poden entrar-hi i si s’incrementa l’aplicació
podrien encabir-s’hi noves ajudes per a aquests temes.
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L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que diu el següent:
 Un pressupost municipal és una declaració d’intencions o principis del
govern. El que s’intenta aprovar no és catàleg de bones intencions i, per
tant, les xifres del pressupost són les que van a missa. En aquest aspecte,
creu que és un pressupost que no defensa gaire el territori ni el medi
ambient, com tampoc hi ha molta xifra per a l’eficiència de l’estalvi
energètic.
En aquest sentit, recorda que hi ha un compromís adquirit amb el Pacte
d’alcaldes que, en el pressupost, no s’hi contempla.
 Creu que desapareixen aplicacions que ja s’havien consolidat, com la
il·luminació incandescent amb LED, o les millores energètiques per
substitució de combustibles. I amb això vol dir que quasi bé la totalitat del
pressupost de Medi Ambient va destinat a escombraries. Medi Ambient no
és tan sols escombraries i potser s’hauria d’ajudar més al territori perquè,
al final, les majors inversions són la Torre Desvern (300.000 €),
l’adquisició d’un vehicle de neteja (140.000 €), els vigilants municipals,
amb sous i transport (80.000 €). Amb això queda clar que es tracta de
constructora, automobilística i policia. I per això no creu que sigui un
pressupost gaire social, rupturista i d’esquerra quasi radical.
El Sr. Fernàndez comenta que tampoc es preveuen ingressos per l’acció
sancionadora dels vigilants
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jordi Puig Boada, regidor del GM ICelrà-ERC-AM,
que pregunta el següent:
 En relació amb l’IBI i l’IAE per què s’han previst uns ingressos inferiors del
que s’ha ingressat actualment?
El Sr. Ramon Boada Oliveras, interventor, respon que el motiu és per
l’import de les sancions que s’han ingressat de dues empreses, derivats
d’un procediment sancionador i se’ls ha liquidat quatre anys. L’any que ve
se’ls liquidarà tan sols un any.
L’alcalde diu que aquest any ingressem més perquè des de Xaloc se les ha
fet una inspecció i han comprovat que havien de pagar molt més, però
l’any vinent tan sols tocarà cobrar un any.
L’interventor respon que són dos anys d’inspeccions, el 2015 i el 2016. Es
treballa amb el que es preveu recaptar realment. El Pla d’inspeccions que
té XALOC pel 2017 no abasta empreses gaire grans i el tipus d’empreses
que inspeccionaran no donaran liquidacions elevades, suposant que
estiguin tributant malament.
 Passa el mateix amb l’IBI?
L’interventor respon que té la mateixa situació. Hi ha hagut un procés de
regularització que en molts casos ha representat pagar quatre anys
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d’endarreriment. Aquest procés finalitza el 2016 i el 2017 no hi haurà actes
d’inspecció.
 I amb la participació dels tributs de l’Estat?
L’interventor contesta que passa també el mateix. La participació dels
tributs de l’Estat ve regulada mitjançant la Llei de pressupostos generals
de l’Estat, i els del 2017 encara no s’han aprovat. Això vol dir que, al no
existir, s’ha fet una estimació del que pertoca corresponent a l’exercici
2017. La liquidació correspondrà a la que deuen encara del 2015 i sembla
que no serà tan gran com la del 2014. El que ingressa l’Estat el 2017
correspon a un 95% del que preveuen recaptar aquest any però ningú sap
què estima recaptar realment.
El Sr. Bartis aclareix que en l’elaboració dels pressupostos, pel que fa a la partida
d’ingressos, no participen ni els regidors ni les regidores perquè no disposen de la
capacitat tècnica per fer-ho. I s’elaboren a partir de les evolucions dels anys anteriors.
Com també hi ha aplicacions pressupostàries de despeses en què els regidors no
intervenen i, per exemple, baixades de despesa de consum energètic de l’enllumenat
públic les porten a terme quan han comprovat l’evolució de les baixades d’un any a
l’altre.
Els regidors intervenen en
les aplicacions pressupostàries de participació
ciutadana, activitats de l’Àrea d’Educació, activitats de Medi Ambient, etc.
Indica que s’ha comentat la neteja de l’Escola Aulet i l’Escola Falgueres, que una té 300 €
i l’altra 10.000 € de despeses. Això és degut al fet que a l’Escola Aulet el personal de
neteja és el del propi Ajuntament i a l’Escola Falgueres el fa una empresa externa.
I pel que fa als ajuts a les famílies, el Sr. Bartis indica que els 10.000 € que hi ha a
l’aplicació pressupostària van en funció dels informes de Serveis Socials i de l’evolució de
les situacions familiars que hi ha.
El Sr. Cabarrocas indica que totes aquestes preguntes que s’han contestat podien haver
tingut lloc en el que ha comentat anteriorment d’obrir la porta al diàleg de manera
avançada i amb temps per consultar-ho tot. Ara s’han respòs les preguntes tècniques,
però també hi ha projectes en ment.
Pel que fa a la neteja de les escoles bressol, el Sr. Cabarrocas indica que en el
pressupost es fan constar 300 € per a Trapelles i 10.300 € per a Gínjols, i pregunta si
també passa el mateix que amb les escoles.
El Sr. Bartis respon que la neteja dels edificis i equipaments municipals es presten de
dues maneres: amb personal propi i amb empreses.
Fa deu dies que el pressupost està a disposició dels/les regidors/es i l’interventor ha
estat durant aquest temps a disposició de qui hagi tingut alguna pregunta del mateix. Ja
no és qüestió d’obrir una porta al diàleg o no, sinó d’adreçar-se al tècnic (interventor) i
preguntar-li perquè l’aplicació pressupostària de l’IBI és diferent de la de l’any anterior.
La Sra. Amich comenta que no entén l’anàlisi macro que el GM ICelrà-ERC-AM ha fet del
pressupost. Pot haver-hi acord o desacord amb moltes coses però pregunta com farien
ells un pressupost rupturista dins una Administració no rupturista. ¿Què s’ha de fer per
elaborar uns pressupostos rupturistes si a totes les àrees hi ha aplicacions
pressupostàries noves per dur a terme projectes innovadors, que incrementen serveis,
que proporcionen més diners per fer més activitats, més diners per a Serveis Socials...?
Com ho farien ells?
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El Sr. Fernàndez respon que li agradaria que el que ha preguntat li faci arribar als seus
col·legues de Barcelona respecte als pressupostos de la Generalitat per aconseguir la
independència.
La Sra. Amich contesta que a ella li agradaria que ell li digués al seu company Oriol
Junqueras on són els pressupostos socials però, donat que estem a Celrà i no a
Barcelona, li agradaria que li respongués com s’han de fer aquests.
El Sr. Fernàndez comenta que s’han detectat mancances habitacionals i per això existeix
el projecte de la Casa Feliu, que portarà el seu temps fins que no estigui enllestit. Donat
que hi ha gent que no té sostre... amb els 10.000 € de l’aplicació pressupostària per a
famílies es pot cobrir aquesta manca habitacional?
La Sra. Amich respon que aquesta pregunta la pot contestar el Sr. Costa, però insisteix
que la seva reflexió no és micro, sinó macro. Potser seria interessant, a nivell macro, fer
una trobada general perquè potser la CUP peca de no fer trobades junts, però ICelrà
també pot trucar-los. I quan estàs elaborant un pressupost i l’interventor te’l demana en
l’últim que penses és en fer una trobada de regidors/es i aconseguir elaborar un
pressupost rupturista. I potser ICelrà sí que podia haver explicat com aconseguir aquesta
classe de pressupost.
El Sr. Cabarrocas indica que la pregunta és quin projecte de poble té l’equip de govern i
com veu Celrà en quatre o cinc anys. Cap on vol la CUP que vagi Celrà?
L’alcalde respon el següent:


A banda d’una taula de participació oberta a la ciutadania, potser també cal un
espai de participació tan sols per als càrrecs electes. Seria convenient doncs fa
cinc anys que no se celebra cap i els regidors tenen tota la raó quan diuen que
cal fer-ho. S’ho apunta i de cara a l’any vinent dur-ho a terme. De la mateixa
manera que també cal millorar els pressupostos participatius perquè s’ha
demostrat durant aquests anys que no funcionen. Costa molt doncs la societat
és molt individual i poc receptiva a la participació perquè no se l’ha fet partícip
durant molts anys i per això s’ha de continuar treballant.



Estalvi energètic: l’equip de govern hi està compromès, per exemple amb la
lluminària LED. S’ha canviat la lluminària del Polígon Industrial, que representa
un 25% del poble. Hi ha intenció de dur-ho a terme, però també cal esperar
subvencions interessants que ajudin a fer-ho. La intenció és fer-ho als carrers i a
les instal·lacions esportives.



Cotxes: no sap de quins compromisos parlava el Sr. Fernàndez, perquè ell els
desconeix. A l’anterior mandat no es va comprar cap cotxe ni de gas ni elèctric,
però el que sí pot dir és que el cotxe dels vigilants municipals serà híbrid i, si
encara no s’ha comprat aquest any, és per manca de pressupost.



Sancions: no s’ha previst ingressos perquè aquest any no hi ha hagut vigilants
municipals i s’ignora què s’ingressarà l’any vinent. Fins al 2018 no es podran
tenir dades del que es pot ingressar.



Carril bici: fins l’any passat, en aquest Ajuntament mai ningú va tirar endavant
el carril bici. Fer l’estudi inicial i el projecte executiu té un cost i podria parar
aquest projecte i continuar parlant del mateix durant quatre anys. La qüestió és
si es vol fer o no, i almenys el projecte ja estarà fet, doncs sense aquest tot és
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fum, és parlar per parlar de les coses. Pel que fa a la visió que es té del poble en
deu anys creu que és molt significatiu que s’incrementen aplicacions
pressupostàries per ajudar les famílies, per començar a tenir lloguer social al
poble, per treballar la mobilitat amb el carril bici direcció Girona, compra de
vehicles híbrids, més diners en participació perquè no funciona i ha de funcionar,
polítiques de gent jove molt ben valorades i diverses.
Si es comproven ara les polítiques que s’estan duent a terme, creu que queda
molt clar quin futur de poble vol l’equip de govern: un poble viu amb un jovent
el màxim format possible, un comerç viu i dinàmic i per això se’l subvenciona
més i es col·labora més amb ell, unes empreses al polígon el més rendibles
possible i que beneficiïn la ciutadania de manera directa amb llocs de treball i
també de manera indirecta amb els impostos que paguen a l’Ajuntament.
La política d’aquest pressupost és molt clara cap on va i cap a quin poble porta i
avui s’estan presentant projectes que en deus anys poden representar molt per
a Celrà, com és un carril bici o el desenvolupament del Parc de la Torre de Celrà,
o la bossa d’habitatge de lloguer social.
L’alcalde indica que quan vénen d’altres pobles a visitar Celrà i comproven els
serveis que s’ofereixen a la gent gran queden absolutament sorpresos, i això
que aquest any encara s’estan ampliant i millorant. I fins i tot arriben demandes
externes de joves i gent gran que volen fer servir els nostres serveis perquè no
els troben en els seus municipis.
La Sra. Ferrer, a resposta del poble que es vol en deu anys, afegeix que es vol un poble
que cregui en el Medi Ambient i que passa per introduir la silvopastura i la planta de
compostatge. Són projectes ambiciosos i amb una aposta molt importat per al medi
ambient.
El Sr. Cabarrocas indica l’import de 10.000 € de l’aplicació pressupostària del foment de
lloguer social i vol saber si hi ha alguna aplicació per a la mobilitat interna del poble.
S’aposta pel carril bici a Girona però potser també s’hauria de tenir en compte la
mobilitat interna perquè en la zona del centre comercial de la carretera de Juià s’hi
hauria d’actuar per evitar que aparquin els cotxes a la vorera.
El Sr. Cabarrocas comenta que l’altre dia l’equip de govern indicava que havien detectat
demandes de famílies del poble per pisos de lloguer social, i pregunta que si hi ha
aquestes demandes perquè no es posen més pisos d’aquestes característiques.
El Sr. Fernàndez diu el següent:







Recorda que a Celrà hi ha un Pla estratègic amb dos AODL fins al 2020, que va
finançar el SOC.
Pel que fa al cotxe amb gas liquat, quan la Repsol va instal·lar el seu sortidor de
gas liquat va signar un conveni segons el qual es feien càrrec d’una part de la
reconversió de la flota de vehicles de l’Ajuntament a aquest tipus de gas.
Silvopastura: es pot fer perquè l’antic govern va realitzar el canvi de planificació
urbanística.
Planta de compostatge: s’hi parla des que l’antiga regidora de Medi Ambient
estava a l’Ajuntament.
El dia 31 d’octubre de 2016 hi havia a caixa 2.781.000 €. Què es pot fer amb
aquest romanent? Legalment es pot treballar amb aquests diners?
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L’interventor respon que l’existència en caixa té a veure amb el romanent de
tresoreria però no tot és romanent. Si ara s’acabés executant el pressupost de
despeses al 100%, aquests diners desapareixerien. Hi ha una sèrie de despeses
descompassades amb l’exercici pressupostari i això vol dir que no s’ha de mirar
sempre l’existència en caixa quan a final d’any encara s’estan adjudicant
contractes i que s’executaran en el 2017.
El Sr. Fernàndez vol saber si aquests diners es poden tocar, a la qual cosa
l’interventor respon que no tenen a veure amb el romanent de tresoreria ni amb
el superàvit pressupostari. D’acord amb la Llei d’estabilitat pressupostària es pot
fer el que digui Madrid. Tan sols es poden fer modificacions pressupostàries
d’acord amb el que es preveu que siguin inversions sostenibles, que ja estan
codificades. Per exemple: construir habitatges, no. Les úniques inversions que es
podran fer mitjançant modificacions pressupostàries seran les que estan
tipificades amb una Ordre Ministerial.
L’alcalde comenta que ja verificarà el contingut del conveni amb Repsol que comenta el
Sr. Fernàndez.
El Sr. Bartis indica que és millor un vehicle híbrid elèctric que amb gas liquat perquè el
primer elimina el 100% l’emissió de CO2 i el de gas liquat tan sols ho fa un 15%.
El Sr. Fernàndez comenta que l’ideal seria elèctric 100%.
El Sr. Cabarrocas comenta a la Sra. Amich que, quant a números macro, estan al principi
del pressupost. I, analitzant-los, es comprova per exemple que les despeses d’esports,
educació i sanitat estan més baixes que l’any passat. Segur que hi ha una explicació,
però aquesta és una visió macro del pressupost. Ell veu la visió macro perquè el seu grup
no ha fet el pressupost i amb quina intenció s’ha fet. Després és l’equip de govern el que
ha d’explicar perquè s’ha fet així i perquè surten aquests números. I si s’haguessin fet
les trobades, ja se sabria.
I pregunta al Sr. Bartis perquè hi ha menys despeses que l’any passat en el pressupost
d’esports.
El Sr. Bartis respon que cal mirar la partida d’inversions i la partida d’esports decreix en
les inversions, que es mantenen en 37.000 € enfront dels més de 80.000 € del 2016.
El Sr. Bartis indica que si es deixen de banda les aplicacions pressupostàries d’inversions,
tant Esports com Educació augmenten. S’han de treure les inversions, que es fan per
necessitats concretes.
El Sr. Costa indica que és molt complicat tenir habitatge social sense que l’Ajuntament
sigui titular dels mateixos. Està d’acord que 1.000 € pel foment de l’habitatge social és
irrisori però és molt complicat atorgar una subvenció al titular d’un habitatge perquè el
posi dins una borsa d’habitatge social quan els preus de lloguer de Celrà són elevats. I
com no aparegui un bon samarità que el cedeixi de manera altruista és molt complicat. I
convida al Sr. Cabarrocas a quedar un dia i mirar-ho plegats.
El Sr. Cabarrocas pregunta si s’ha fet un cens de pisos buits, a la qual cosa el Sr. Costa
respon afirmativament.
El Sr. Cabarrocas indica que també es podria incrementar l’IBI dels pisos buits amb més
de dos anys d’execucions hipotecàries i també es podria parlar amb la Generalitat del
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retracte dels pisos que venen d’execucions hipotecàries i que ningú vol comprar perquè
la Generalitat disposa de dos mesos per poder-los comprar.
L’alcalde comenta que moltes d’aquestes accions ja s’han portat a terme i és complicat
perquè no hi ha tanta execució hipotecària al municipi i la majoria dels pisos buits són de
constructores que han donat fallida. També s’ha trucat als bancs que en són propietaris
perquè els posin a lloguer social i no ho volen fer perquè els volen vendre. Ja s’han fet
moltes gestions i de fet a Celrà hi ha l’Oficina Municipal d’Habitatge, a la que assisteix
molta gent.
En aquesta situació és quan es comprova que les empreses d’abans ja no existeixen i
que ja no s’aposta per fer pisos de lloguer ni de protecció oficial, a més de la saturació de
mercat que ja existeix.
El Sr. Cabarrocas comenta que tampoc cal fer quaranta pisos, però Rialp, que té 700
habitants, ha fet 10 pisos de lloguer social. I si aquest poble petit els ha fet, creu que
Celrà també pot fer-los.
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
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017.
FONAMENTS DE DRET
 Els articles 168.4 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 18 RD 500/1990,
de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei
reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos, disposen que el
pressupost i els seus annexos i documentació complementària seran elevats al Ple.
 Els articles 169.1 del TRLRHL i 20.1 del RD500/90 disposen que una vegada
aprovat inicialment el pressupost s’exposarà al públic, previ anunci en el BOP, per un
termini de quinze dies durant els quals els interessats el podran examinar i presentar
les reclamacions davant el ple. El pressupost es considerà definitivament aprovat si
durant aquest termini no es presenten reclamacions i, en cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes per resoldre-les.
 Els mateixos articles 169.3 del TRLRHL i 20.3 RD/500 disposen que el pressupost
definitivament aprovat serà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província i
entrarà en vigor una vegada s’hagi dut a terme aquesta publicació, considerant-se
prorrogat el pressupost de l’exercici en què s’hagués produït abans del dia 31 de
desembre de l’any anterior a l’exercici en què s’hagués d’aplicar.
 L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
el 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, disposen que els ens locals han d’aprovar
anualment la plantilla de personal en la mateixa sessió que aprovi el pressupost, la
qual ha de comprendre totes les places reservades a funcionaris, personal laboral i
eventual.
 De conformitat amb l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, la plantilla de
personal de les entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada per cossos,
escales, subescales, classes i categories de les places agrupades on s’integren el
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funcionaris, el personal laboral i l’eventual, indicant la seva denominació, el nombre de
places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup al qual
pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
 L’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya assenyala que la plantilla
integrada en la forma indicada, un cop aprovada pel Ple de la corporació, s’ha de
publicar íntegrament en el termini dels trenta dies següents al de l’aprovació al
Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s’han
de trametre alhora còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació
de la Generalitat.
 Article 15.1 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per la reforma de la
funció pública i el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel què s’aprova el
text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
D’acord amb la part expositiva i la legislació esmentada, 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 el pressupost general de la corporació per a l’exercici 2017 i
que resumit per capítols és el següent:

Segon. Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Celrà per a l’exercici
pressupostari de l’any 2017, integrada per la relació detallada de cossos, escales,
subescales, classes i categories de les places on s’integren els funcionaris i el personal
laboral, amb la seva denominació i el nombre de places que les constitueixen i el grup al
qual pertanyen, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés, tal com segueix i la
relació de llocs de treball de l’any 2017.
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PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT CELRÀ 2017
Denominacions

Grup,
Subgrup

Places

A1

1

----

A1
A1

1
1

1
1

A2

1

---

E

1

---

A1

1

1

C2

2

2

A1
A1

1
1

1
1

A2
A2/C1
A2
A2
A2
A2

1
2
1
2
1
1

--2
------1

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

5
1
2
12
1
1
1

--1
1
5
----1

Vacants

A) Funcionaris de carrera
1. Escala de funcionaris d’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional
1.1. Subescala de Secretaria
1.1.1. Secretaria d'Entrada
1.2. Subescala d'Intervenció-Tresoreria
1.2.1. Intervenció d'Entrada
1.2.2. Tresorer/a
2. Escala d’administració general
2.1. Subescala Gestió
2.1.1. Tècnic/a
2.2. Subescala Subalterns
2.2.1. Notificador-Assentador de mercats
3. Escala d'administració especial
3.1. Subescala Tècnica
3.1.1. Arquitecte/a
3.2. Subescala de serveis especials
3.2.1. Vigilants

B) Personal laboral
Personal laboral fix
Categoria laboral
Subgrup A1
Director/a gerent EMD
Professor/a EMD
Subgrup A2
Gestor serveis públics municipals
Director/a -Educador/a
Cap d'estudis - Educador/a
Tècnic/a de promoció econòmica
Tècnic/a educació
Encarregat/da EDAR
Subgrup C1
Administratiu/va
Tècnic/a auxiliar de gestió cultural
Tècnic/a auxiliar de biblioteca
Educador/a
Tècnic auxiliar de medi ambient
Tècnic/a auxiliar de noves tecnologies
Tècnic/a auxiliar d’esports
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Subgrup C2
Auxiliar administratiu/va
Paleta
Oficials
Cap de consergeria

C2
C2
C2
C2

4
1
2
1

1
1
1
---

AP
Peó de manteniment
Conserge d'equipaments
Netejador/a
Ajudant
Operàries menjador

AP
AP
AP
AP
AP

5
2
6
2
2

4
2
2
2
2

TOTAL PERSONAL

66

Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Quart. Exposar al públic la documentació que integra l'expedient pel període de quinze
dies hàbils mitjançant un anunci al BOP, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació,
durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions
que considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se al·legacions als acords es
consideraran definitivament aprovats i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix,
quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 169.1 del Real decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
Cinquè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de l’Estat
i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor (7)
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
Abstencions (6)
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
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.

