
 

  
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 20/2017  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 19:30 hores a 20.15 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 21 de novembre de 2017, es reuneixen a la sala de 
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es relacionen, en 
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Senyor Alcalde President, i assistits 
per mi, la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, regidores 
delegades amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del dia i 
que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 7 de 
novembre de 2017. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 7  de 
novembre de 2017, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. Atorgament de subvenció al Casal de la Gent Gran per la Festa d'Homenatge a la 
Vellesa. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 18 d’octubre de 2017, registre d’entrada municipal E201713721, l’Associació 
Casal de la Gent Gran Can Ponac, va sol·licitar una subvenció per import de 3.697,55 euros 
per tal sufragar part de les despeses ocasionades per la realització de la 39a edició de la 
Festa d’Homenatge a la Vellesa celebrada aquest any.  
 
Juntament amb la sol·licitud, l'entitat aporta un certificat de la secretaria de l’entitat 
acreditatiu de la despesa derivada de l’organització de l’acte i no coberta amb altres 
ingressos i conforme la subvenció es destinarà íntegrament a sufragar aquesta despesa.  



 

  
 

 

Juntament amb el certificat, s’aporta el balanç econòmic detallat de la realització de la 
Festa, així com una còpia de les factures justificatives de la despesa efectuada. 
 
2. En data 15 de novembre de 2017 la regidora de Gent Gran ha emès una proposta de 
concessió d'una subvenció per import de 3.697,55 euros a favor de l'Associació Casal de la 
Gent Gran Can Ponac per tal sufragar la despesa derivada de l'organització de la Festa i no 
coberta amb altres ingressos. 
 
3. En data 16 de novembre de 2017 ha emès informe la Secretària, el qual consta en 
l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 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 articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, especialment, l’article 125.2a) del ROAS; la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import  
de 3.697,55 euros a favor de  l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb CIF (…) 
i amb domicili C/ La Fàbrica, 31 de Celrà i amb adreça electrònica a efectes de notificacions 
casalcanponac@gmail.com, amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de 
l’organització de la 39a edició de la  Festa d’Homenatge a la Vellesa que s’ha celebrat el dia 
8 d'octubre de 2017.  
 
Segon. Imputar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 70  3372  48001  
“Aportació Festa Homenatge a la Vellesa i Altres” del pressupost vigent de la corporació per 
a l’ exercici 2017. 
 
Tercer. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’ Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats, així com a l’Àrea de Serveis Econòmics 
de la Corporació. 

 
 
3. Atorgament de subvenció per al foment de l’esport base a favor d’entitats esportives 
del municipi, temporada 2016-17. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 13 de juny de 2017, el Ple va aprovar les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions a entitats esportives de Celrà, temporada 2016-2017, acord que va ser 
exposat al públic mitjançant un anunci al BOP de Girona número 123 de data 28 de juny de 
2017, al DOGC núm. 7400 de 28 de juny de 2017, al tauler d’anuncis i a l’etauler de la 
pàgina web de la corporació. Un cop transcorregut el període d’exposició pública, sense 
haver-se presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu, 



 

  
 

 

publicant-se el text íntegre de les bases en el BOP de Girona número 150, de 7 d’agost i 
l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, fet públic en el BOP de Girona número 154, d’11 d’agost i en el 
e-tauler de la Corporació. 
El termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el 20 de setembre de 2017. 
 
2. Van presentar sol·licitud de subvenció: 

Nom entitat    Número registre entrada  Data entrada 
• Unió Cultural i Esportiva Celrà   12960    12/9/2017  
• Club Rítmica Celrà     13027    15/9/2017  
• Club Patinatge Celrà     13015    15/9/2017 
• Club Esportiu Joventut Celrà  13180   19/9/2017 
 
3. En data 3 de novembre de 2017, la Tècnica d’esports emet informe indicant que totes 
les entitats que han presentat sol·licitud de subvenció han aportat tota la documentació 
requerida i proposa atorgar els imports següents a les entitats que s’indiquen a 
continuació: 

 
Nom entitat    Import subvenció 

1. Unió Cultural i Esportiva Celrà   4.695,50€  
2. Club Rítmica Celrà    2.569,06€  
3. Club Patinatge Celrà    3.039,01€  
4. Club Esportiu Joventut Celrà   1.691,82€  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb la normativa aplicable, articles 239-241 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 articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les bases aprovades pel Ple 
de la Corporació en sessió de data 13 de juny de 2017; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 

Primer. Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció a favor de 
les entitats esportives i pels imports que s’indiquen a continuació, en concepte de 
subvencions a entitats esportives per la temporada 2016-2017:  
 
ENTITAT IMPORT NIF DOMICILI 
Unió Cultural i Esportiva Celrà  4.695,50€ (…) c/Pins d’en Ros, s/n Celrà 
Club Rítmica Celrà  2.569,06€ (…) c/Pins d’en Ros, s/n Celrà 
Club Patinatge Celrà  3.039,01€ (…) c/Pins d’en Ros, s/n Celrà 
Club Esportiu Joventut Celrà  1.691,82€ (…) c/Pins d’en Ros, s/n Celrà 
 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 48900.3410.40 
“transferències entitats esportives” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2017.  
 



 

  
 

 

Tercer. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 
1. Sotmetre’s a les actuacions que ha de d’efectuar l’òrgan que la concedeix i a 
qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans 
de control competents, i aportar tota la documentació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors. 
2. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
elements electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
3. Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Celrà en 
qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o 
actuacions que siguin objecte de subvenció. 
4. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
5. Les entitats hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
seguretat social. 
S’entendrà per acceptada la subvenció concedida a menys que hi renunciïn 
expressament en el termini de deu dies hàbils des de notificació de l’acord de 
concessió de la subvenció.  

 
Quart. Reservar, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment les 
subvencions atorgades i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes 
en el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu 
atorgament.  
 
Cinquè. Comunicar el present acord a les entitats indicades, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació.  
 
 

4. Atorgament subvenció a favor dels esportistes individuals. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Mitjançant decret d'alcaldia número 529/2017 de data 30 d'agost de 2017, es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Girona suport als programes municipals d'ajuts als         
esportistes gironins, menors de 25 anys i no professionals, d'esports individuals que han  
participat en els campionats d’Espanya, Europa, del Món o JJOO,  l'import de 4.000 euros, 
2.000 euros per a cada esportista de Celrà que l'havien sol·licitat: 
 
· (…), registre municipal d’entrada núm. 12510 de 8 d’agost de 2017          
· (…), registre municipal d'entrada núm. 12511 de 8 d’agost de 2017 
 
2. En data 17 d'octubre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va acordar 
concedir a l'Ajuntament de Celrà una subvenció corresponent, suport als programes 
municipals d'ajuts als esportistes gironins, menors de 25 anys i no professionals, d'esports 
individuals que, han participat en els campionats d’Espanya, Europa, del Món o JJOO, per 
import de 446,00 euros, corresponent 223,00 euros a cadascun dels esportistes de Celrà 
que ho havien sol·licitat, (…) i (…). Acord notificat a l'Ajuntament en data 24 d'octubre de 
2017, registre d'entrada municipal número 13858. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 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 articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 



 

  
 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de l’import 
total de 446,00 euros a favor dels esportistes individuals beneficiaris de la subvenció 
atorgada a favor de l'Ajuntament del Programa suport als programes municipals d'ajuts als 
esportistes gironins, menors de 25 anys i no professionals, d'esports individuals que, han  
participat en els campionats d’Espanya, Europa, del Món o JJOO, que s'indiquen a 
continuació: 
 

-    (…), amb DNI (…) i domicili (…) de Celrà, disciplina esportiva gimnàstica artística, 
223,00 euros.  
-    (…), amb DNI (…) i domicili (…) de Celrà, disciplina esportiva de judo, 223,00 
euros. 

 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 40.3410.48901 
Programa d'ajuts per a esportistes individuals del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per 
a l’any 2017.  
 
Tercer. Comunicar la present resolució a les interessades, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació.  

 
 
5. Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’exercici 2018. 
 

Un any més s’ha presentat el Pla agrupat de formació contínua de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells 
Comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions 
Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSI-F).  
 
La finalitat d’aquest pla és promoure i fer arribar la formació a tot el personal funcionari i 
laboral dels ens locals, donant resposta a les seves necessitats formatives, ja que la 
formació té un paper fonamental que permet desenvolupar les competències professionals 
de les persones que integren l’administració local i així millorar els serveis públics.  
 
L’Ajuntament de Celrà està interessat en oferir al seu personal les accions formatives que 
es desenvoluparan al llarg de l’any 2018 integrades en el Pla Agrupat de Formació 
Contínua.  
 
Per poder ser beneficiaris d’aquestes accions formatives subvencionades cal formalitzar 
l’adhesió a l’esmentat pla agrupat i trametre la documentació corresponent a l’Associació 
Catalana de Municipis;  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D  
 
Primer. Formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà al Pla Agrupat de Formació 
Contínua indicat en la part expositiva d’aquest acord per a l’any 2018, destinat al personal 
de la pròpia corporació. 
 
Segon. Comunicar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  



 

  
 

 

 
6. Retribucions complementàries. 
 

1. Les Sres. (…),(…) i (…) van efectuar el repartiment del calendari Porta a porta dels 
mesos de novembre i desembre de 2017 per tots els domicilis de Celrà, havent 
sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei de repartiment, fora de la seva 
jornada de treball, realitzant una tercera part del municipi cadascuna, segons queda 
acreditat en l’informe de la tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Celrà 
proposant el pagament de 83,34€ a cada treballadora en concepte de complement de 
productivitat per cada repartiment realitzat, el qual consta en l’expedient. 
 
2. La Sra. (…), tècnica de cultura de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 40 
hores extraordinàries per cobrir tasques de taquillatge i vigilància de sala de la programació 
estable del Teatre Ateneu de Celrà, atès que l’àrea no compta amb personal de suport per 
a desenvolupar aquestes tasques, segons queda acreditada en la proposta del regidor de 
règim intern de pagament de 618,40 euros en concepte d’hores extraordinàries, la qual 
consta en l'expedient.  

 
3. Els Srs. (…) i (…), han realitzat 2,5 i 7,5 hores extraordinàries respectivament en el 
servei d’atenció ciutadana, segons queda acreditat en la proposta del regidor de 
règim interior proposant el pagament de 33,17 i 99,52 euros respectivament en 
concepte d’hores extraordinàries, la qual consta en l’expedient. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
83,34 euros en concepte de complement de productivitat i 99,52 euros en concepte d’hores 
extraordinàries, a favor de la Sra. (…), quantitats que s’han d’abonar en la nòmina del mes 
de novembre de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
83,34 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de novembre de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
83,34 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de novembre de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 “Gratificacions 
personal esports” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
618,40 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de novembre de 2017.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 30.3300.15100 “Gratificacions 
personal cultura” del pressupost 2017 de la Corporació.  
 



 

  
 

 

Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
33,17 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de novembre de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
7. Aprovació manifest de suport al Col·lectiu Solar Ter Gavarres. 
 

L’any 2005, i instigat per la Unió Europea, el govern espanyol va aprovar el Pla d’Energies 
Renovables que obligava a tenir una previsió del 29% de producció a través d’energies 
renovables el 2010. Va ser en aquella època del govern de Zapatero en què es van 
instaurar els incentius i primes per instal·lar plaques fotovoltaiques i vendre l’energia a la 
xarxa. El pla va funcionar i, en dos anys, el mercat fotovoltaic havia crescut a l’Estat 
espanyol un 500%. 
 
Això va suposar que, en aquell moment, tots els edificis de nova construcció estaven 
obligats a instal·lar plaques solars que escalfaven l’aigua, tot i que algunes construccions ja 
van instal·lar plaques solars fotovoltaiques que transformaven la llum en electricitat. 
 
Però amb les retallades del govern del Partit Popular van aparèixer les restriccions 
legislatives: es van reduir les primes i les ajudes a les energies renovables i es van 
començar a aplicar impostos per vendre llum a la xarxa elèctrica. Això va suposar un fre al 
desenvolupament de les energies renovables i que, actualment, l’energia solar estigui 
“governada” i fiscalitzada per empreses elèctriques, que no permeten avançar cap a la 
sobirania energètica i que fan necessari un canvi de model tant econòmic, laboral com 
ecològic per a poder recuperar el control d’aquest bé que hauria de ser comú. 
 
Com altres països que no són autosuficients en matèria d’energia, que Catalunya disposi de 
fonts pròpies com l’energia solar és quelcom estratègic doncs disminueix la necessitat 
d’importar combustibles fòssils, com el petroli o el gas. Ser menys dependent d’aquestes 
fonts d’energia importades suposa un estalvi econòmic molt important i  també una 
reducció molt significativa de les emissions contaminants. I fins i tot hi ha experts que 
asseguren que les energies renovables, inclosa l’energia solar, podrien arribar a substituir 
totalment l’ús de combustibles fòssils al nostre país.  
 
Quan es parla d’energies renovables es parla d’energia solar, energia hidràulica, energia 
eòlica, energia de la biomassa i energia mareomotriu. Totes provenen de fonts d'energia 
que no s'exhaureixen encara que s'utilitzin de manera constant i que són capaces de 
regenerar-se per medis naturals. A més, a banda de preservar el medi ambient, les fonts 
d'energia renovables com el vent, les onades o el Sol són inesgotables (el Sol continuarà 
brillant com a mínim els propers 5.000 milions d'anys). En canvi, les fonts d'energia no 
renovables, com el carbó, el petroli, el gas natural i l'urani són molt contaminants i 
s'acabaran exhaurint.  
 
Afortunadament, davant d’aquest escenari apareix el Col·lectiu Solar, un moviment social 
creat per promoure l’alliberació de l’energia mitjançant la implementació de l’energia solar 
en la nostra societat a escala local/regional amb la finalitat de fer realitat la introducció de 
l’energia solar al nostre país de manera econòmicament viable per a tothom.  
 
Col·lectiu Solar és una associació de propietaris d’habitatges que el seu objectiu és abaratir 
col·lectivament el cost de l’energia solar per al benefici individual i que consisteix a 
aglutinar un nombre de particulars per comprar les seves instal·lacions solars en una única 
comanda, amb el que s’aconsegueix un estalvi de fins a un 40% del cost d’una instal·lació 
solar. És a dir, el preu final de compra baixarà com més persones hi hagi apuntades al 
col·lectiu i és comprant junts que l’estalvi en la factura energètica compensarà el cost de la 



 

  
 

 

inversió solar durant els 4-6 anys d’amortització; després, l’energia serà gratuïta per a tots 
els participants. 
 
En aquest aspecte, l’Ajuntament de Celrà vol manifestar el suport al Col·lectiu Solar en la 
mesura que encaixa amb el Pla Estratègic del Ter Gavarres amb la recuperació i protecció 
de l’espai agrícola i ramader proper als boscos per mantenir la massa forestal en bon estat 
i aprofitar-la com a recurs energètic, entre altres actuacions; fomenta l’estalvi energètic, la 
sobirania energètica i contribueix als objectius de reducció d’emissions de CO2  i la transició 
energètica prevista en la política europea en l’Horitzó 2020, segons el qual tots els 
ciutadans i ciutadanes tindran el deure de contribuir a l’autoproducció d’energia renovable.  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Donar suport al Col·lectiu Solar Ter Gavarres, per municipis justos i saludables.  
 
Segon. Comunicar aquest acord al Col·lectiu Solar Ter Gavarres i als municipis de Celrà, 
Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, 
Sant Martí Vell i Viladasens. 

 
 
8. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
9. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
10. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 20.15 hores, 
de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 


