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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 3/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 11 d’abril de 2017
Horari: de 20.30 hores a 21.20 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 11 d’abril de 2017, 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. David Mas Roselló
Sra. Irina Gil Abuin
Sr. Jordi Puig Boada
Sra. Laura Manzano
Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia es declara oberta la sessió i es despatxen els assumptes de l’ordre del dia
següents:
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I
PART RESOLUTIVA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE MARÇ DE
2017.
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 Sr. Gerard Fernàndez regidor de GM ICelrà-ERC-AM fa una observació a l’acta en el
sentit que es substitueixi la paraula depuradora per potabilitzadora en el punt 11 de
precs i preguntes.
Acceptada l’esmena, l’acta 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 del decret d’Alcaldia relatiu a personal següents:
Decret 201/2017 de 24 de març
1. S’amplia la jornada de treball de la Sra. .... de 25h/setmanals a 37,5h/setmanals.
Modalitat del contracte: interinitat per substituir part de la jornada de treball de la Sra.
...., que es troba de baixa per malaltia, amb efectes a partir del 24 de març de 2017 fins
a la reincorporació de la Sra. ....
2· Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. .... com a educadora,
amb una jornada de treball de 25 hores setmanals.
Modalitat del contracte: interinitat per substituir parcialment la jornada de treball de la
Sra. ...., que es troba de baixa per malaltia, amb efectes des del dia 5 d’abril de 2017
fins a la reincorporació de la Sra. ....
El ple es dóna per assabentat.
3. INFORMACIONS
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i
Patrimoni, que informa del següent:
GENT GRAN:


S’ha realitzat la reunió mensual amb l’empresa Jubilus per fer el seguiment del
servei respir, el SAD, el transport i l’atenció psicològica. Així com també amb la
persona responsable de l’empresa per dinamitzar i fer tallers adreçats a la gent
gran.
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PATRIMONI


S’ha mantingut una reunió per parlar de canvis i propostes de millora pel
material del camp d’aviació que hi ha actualment en el centre cívic.

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Mar Camps Mora, regidora d’Atenció Ciutadana,
Compromís Nacional i Internacional, Comunicació i Noves Tecnologies, que informa del
següent:
COMUNICACIÓ
 Es continua treballant amb la pàgina web de la Llera del ter, que es posarà en
marxa el proper mes de juny.
 Es continua treballant amb el projecte audiovisual i amb el projecte de
comunicació que s’ha adjudicat a l’empresa Gironina Iglesias Associats, S.L.
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Jan Costa Rengel, regidor de serveis Socials i Habitatge,
que informa del següent:
SERVEIS SOCIALS I HABITATGE
 El proper divendres dia 21 d’abril es farà una xerrada per informar de les
clàusules terra de les hipoteques, a les 19.30h a la sala polivalent de l’Ateneu.
 Properament s’obrirà el període per sol·licitar les beques del casal d’aquest estiu
2017, de les activitats extraescolars d’aquest curs 2016/2017 i de les colònies i
sortides del proper curs 2017/18. Les activitats extraescolars del curs 2017/18
s’obriran més endavant, la qual cosa ja s’informarà.
 Tal i com es va informar en l’anterior ple, les entitats de l’Armari i Connexió
Papyrus han fet una donació de 1.500 euros cadascuna, que es destinarà a les
beques. L’Ajuntament properament rebrà l’ingrés d’aquest import, i realitzarà la
modificació pertinent.
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi
Ambient, que informa del següent:
MEDI AMBIENT
 Informa que s’ha realitzat una prova pilot en la sembra dels escocells, amb un
tipus de llavor autòctona i de baix manteniment, per fer competència a les males
herbes. Per intentar evitar l’ús d’herbicides químics i afavorir la fauna útil, i
combatre les plagues de forma natural. L’estat d’aquesta planta sembrada anirà
canviant segons l’època de l’any i a l’estiu quedarà totalment seca que és quan
s’haurà d’esbrossar.
 En referència al premi porta a porta s’informa que opten 1.185 habitatges, però
d’aquest total s’atorgaran a 1.152, perquè la resta d’habitatges per un motiu de
deutes amb l’Ajuntament no se’n podran beneficiar. Aquest any rebran el premi
47 habitatges més en comparació a l’any anterior.
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 Amb l’educadora Ambiental s’han dut a terme reunions amb els veïns del Carrer
Cabanya i de la Rambla Josep Pla per parlar d’alguns incidents que hi ha hagut
amb la recollida selectiva d’aquesta zona.
 S’ha realitzat una reunió amb l’assessor del control de plagues, per treballar la
planificació anual en referència al mosquit tigre.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora de Joventut i
Igualtat, que informa del següent:
JOVENTUT
 Les activitats ordinàries del local jove han continuat funcionant amb normalitat.
S’han realitzat diversos tallers extraordinaris que no es fan amb regularitat, en
aquests nous taller es treballa perquè el jovent pugui posar en valor les seves
habilitats. A través d’aquestes activitats es podrà atraure nous col·lectius de joves
que actualment no assisteixen al local jove.
 S’està organitzant un concurs per a joves del municipi, on els participants podran
fer una mostra de les seves habilitats artístiques.
 S’ha iniciat el curs de monitors de lleure que es fa cada any.
 S’està treballant amb l’Estiu Jove, organitzant activitats per aquells joves que no
es matriculen a les activitats que es realitzen a l’estiu: campus esportius, esplai,
casals...
 El 10 d’abril es va celebrar la reunió del Consell Infantil del segon trimestre amb
l’alumnat de 6è de l’Aulet i Les Falgueres. Es va informar de les propostes i es va
pactar una nova trobada al juny per fer-ne el seguiment.
 Dins el projecte Quetzal (que treballa la orientació, l’acompanyament i la inserció
de joves), han començat a treballar tres joves a través de la fundació Sergi i amb
la col·laboració de l’Ajuntament a les àrees de manteniment de la brigada i
neteja. Així com també amb el suport de la fundació Sergi, s’està treballant per
intentar que el jovent del poble faci un retorn educatiu i acabin els estudis
secundaris, s’inscriguin a algun cicle formatiu, o bé se’ls hi doni suport en la
recerca de feina.
 A l’aula d’estudi s’està plantejant fer un treball amb les famílies per fer difusió del
servei i que més joves se’n puguin beneficiar.
 El Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a Fundació Gentis, dins d’un
programa que es diu Integrals, un tècnic per treballar amb el col·lectiu de joves
que estan a la Garantia Juvenil. Aquest tècnic estarà ubicat a l’àrea de Promoció
Econòmica.
IGUALTAT
 Es continua treballant amb els diferents assessoraments que fa mesos que es fan
a les diferents àrees.
 A partir de la propera setmana, es tindrà un reforç a l’àrea d’igualtat. Una noia
que vindrà contractada a través de l’entitat Vincle, i farà un suport tècnic perquè
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amb el personal que hi ha actualment no s’arriba a cobrir tots els projectes que hi
ha previstos.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de règim intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció econòmica, que informa del següent:
EDUCACIÓ
 Dins el programa formatiu de convivència amb les escoles de primària, l’escola
Aulet iniciarà un programa de resolució de conflictes i promoció de la convivència
amb l’Associació SER que implicarà fer taller a les aules amb l’alumnat des de 3r
fins a 6è de primària. S’informa que dins d’aquest mateix programa, a l’escola
Falgueres també es duu a terme un programa formatiu de convivència que es diu
Escolta’m.
 El proper dia 22 d’abril, de 10h a 13h, es realitzaran una jornada de portes
obertes de les Escoles Bressol perquè les famílies puguin veure les instal·lacions i
el seu funcionament. Les inscripcions es realitzaran del 2 al 5 de maig.
 La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Celrà una subvenció de
10.000 euros per finançar les activitats regulars de l’escola de dansa, que caldrà
justificar a finals d’Octubre.
 El dia 29 d’abril es commemora el Dia Internacional de la Dansa i es faran
diverses activitats en el Centre Cultural a partir de les 19h.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
 El SOC ha atorgat a la fundació Gentis dins d’un programa que es diu Integrals 30
plus i que va adreçat a persones aturades de llarga durada amb més de 30 anys,
una persona que treballarà a l’Area de Promoció Econòmica per acompanyar a
persones dins el seu procés d’inserció laboral.
 El dia 29 d’abril es realitzarà un recorregut dinamitzat per l'Illa dels Salzes a les
10h.
ESPORTS
 Amb motiu del dia mundial de l’activitat física s’ha traslladat al dia 30 d’abril, i
s’inclourà dins de la programació de la festa major i consistirà en realitzarà una
masterclass.
 S’ha tramitat la sol·licitud a la Diputació de Girona per a la Subvenció
d’intervencions urgents en l’àmbit esportiu, per poder finalitzar el tancament del
camp de futbol. Es recorda que l’any passat es va substituir la meitat de la tanca
que abans era flexible per una de rígida.
 La setmana passada va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a la
gestió de les instal·lacions de la piscina i s’informa que s’han presentat dues
empreses. Amb els plecs de clàusules administratives particulars aprovat es
reforça el servei de socorrisme, d’atenció al públic, entre altres aspectes.
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L’alcalde el Sr. Daniel Cornellà Detrell informa del següent:
 Ha assistit a les reunions de presidents/es de comunitats per treballar els
conflictes que hi ha a les comunitats.
 S’ha organitzat una reunió amb Red Elèctrica per parlar de la nova línia de
220.000kW que volen fer passar pel municipi.
 S’han realitzat diverses reunions amb vàries empreses per tractar diferents
conflictes particulars i/o conjunts.
 Ha mantingut reunions amb diferents veïns per temes diversos.
 Es va dur a terme una visita pels equipaments culturals del municipi amb uns
estudiants d’un curs de gestió cultural, ja que Celrà està com a municipi referent
en matèria de cultura.
 Es va realitzar una festa de Carnestoltes a Alenyà què és el poble agermanat amb
Celrà, i van assistir uns 40 participants del municipi.
 S’estan ultimant les gestions de la Festa Major de Celrà.
 La fira d’entitats es realitzarà el proper dia 22 d’abril. Aquest any coincidirà amb
les activitats que es faran amb motiu de la Diada de Sant Jordi.
 A partir d’aquest any es disposarà d’un envelat permanent al pavelló de les
piscines. És una petició que fa temps ho demanaven la coordinadora de festes i el
casal de Can Ponac.
 S’ha mantingut una reunió amb el Sr. Albert Ballesta, Director de Serveis
Territorials d'Interior a Girona, per parlar sobre els vigilants municipals.
 S’informa que es va realitzar l’obertura de sobres per a la gestió del cafè de
l’Ateneu.
 S’han afegit més aparadors artístics amb motiu de la Festa Major.
El Ple es dóna per assabentat.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL
4. DICTAMEN SOBRE L’ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA
FINANCERA LOCAL 2017.
L’alcalde explica que amb aquesta proposta l’Ajuntament de Celrà s’adhereix al conveni
subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb el qual s’estableix
el pla extraordinari d’assistència financera local 2017. La Diputació es farà càrrec dels
imports que deu la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Celrà amb un import total
de 175.635,07 euros.
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:
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En data 22 de març de 2017, registre d’entrada municipal número 10188, la Diputació de
Girona ens comunica que el Ple de la Diputació, en sessió del dia 21 de febrer de 2017, va
aprovar un conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un Pla extraordinari
d’assistència financera local 2017 per deutes pendents de pagament als ens locals de la
Generalitat de Catalunya.
En aplicació d’aquest Pla, la Diputació de Girona satisfarà als ajuntaments que s’hi
adhereixin, els deutes derivats de les obligacions reconegudes per la Generalitat de
Catalunya corresponents a les anualitats 2013 i/o 2014 del Fons de Cooperació Local.
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà adherir-se al conveni de col·laboració per al
desenvolupament d’un Pla extraordinari d’assistència financera local 2017.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Que l’Ajuntament de Celrà s'adhereixi al Conveni subscrit entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Girona, amb què s'estableix el Pla extraordinari d’assistència
financera local 2017.
Segon. Que d'acord amb el que es preveu en l'esmentat Conveni, sol·licitar a la
Diputació de Girona un pagament per import de total 175.635,07 euros, per compte
dels crèdits que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot
seguit:
Doc.
Financer

Manament

C.Gestor

Pos.Press

Import net

Concepte

40001645
19

065097358 GO03
2

D/460000300/7 46.424,05 € FCLC 2014 AJUNTAMENTS
110/0000

50000635
60

065102828 GO03
3

D/460000300/7 45.754,44 €
110/0000

FCLC 2014 ajuntaments
anualitat 2015

50000667
57

065102867 GO03
3

D/460000300/7 37.091,80 €
110/0000

FCLC 2013 ajuntaments
anualitat 2015

50003667
07

065108005 GO03
4

D/460000300/7 46.364,78 €
110/0012

FCLC 2013 municipis
darrer pagament

Tercer. Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat, l’Ajuntament de
Celrà transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la
Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de
Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.
Quart. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
Cinquè. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.

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-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont.
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin.
5.- DICTAMEN PER DONAR LA CONFORMITAT A LA PROPOSTA PROTECCIONISTA
DEL MAPA DE LA PROTECCIÓ ENVERS LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA AL
MUNICIPI DE CELRÀ.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de participació i
Medi ambient, que explica que la Direcció General de qualitat ambiental i canvi climàtic,
va comunicar a l’Ajuntament de Celrà que havia elaborat dues propostes del mapa de
protecció envers la contaminació lumínica de Catalunya. D’una banda hi havia la
proposta normativa que adequa el mapa al planejament urbanístic actual dels espais
naturals protegits i d’altra banda hi havia la proposta proteccionista per donar un nivell
de protecció més alt del que hi ha actualment i que tocaria per aplicació de la normativa.
L’Ajuntament opta per la proposta proteccionista ja que considera la conveniència de
donar a les zones grafiades pel mapa ( El Pla de Celrà i voltants de Can Gic) com a zones
de màxima prioritat, donat que el pla general d’ordenació urbana del municipi de Celrà
estableix aquestes zones com a zona agrícola protegida (El Pla de Celrà) i com a zona
forestal protegida (voltants de Can Gic).
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Gerard Fernandez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM
que comenta el següent:
Ha interpretat mirant el mapa que la protecció només es realitzaria a la zona de la
llera del riu, i pregunta si és així o si es realitzarà a tot el pla de Celrà.
La Sra. Eulalia Ferrer respon que tal i com es contempla en el mapa, és tot el Pla
de Celrà.
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:
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 31 d’octubre de 2016, registre d’entrada municipal núm. 4401, la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, va comunicar a l’Ajuntament de Celrà que
havia elaborat dues propostes de mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a
Catalunya, i que són:
- Proposta normativa: que adequa el Mapa actual vigent des de l’any 2007 a la zonificació
prevista en l’article 5 del Decret 190/2015, per actualitzar-lo al planejament urbanístic i a
la delimitació actual dels espais naturals protegits.
- Proposta proteccionista: Donar a algunes zones un nivell de protecció superior al que els
hi correspondria per aplicació de la normativa general, ampliant la zona més proteccionista
(E1) incorporant aquelles zones que, sense ser un espai natural protegit, estan en sòl no
urbanitzable i gaudeixen segons el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) d’algun tipus de
protecció en reconeixement d’algun valor agrícola, forestal, ecològic, paisatgístic, etc.
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2. En data 10 de març de 2017, registre d’entrada municipal núm. 1015, la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ens tramet un escrit a l’Ajuntament de
Celrà informant que el termini per comunicar les propostes raonades de modificació de la
zonificació del municipi, bé si ens inclinem per la proposta normativa, per la proteccionista,
o proposant qualsevol altre que es consideri oportuna, finalitza el 10 d’abril de 2017.
3. L’Ajuntament opta per la proposta proteccionista ja que considera la conveninència de
donar a les zones grafiades pel mapa ( El Pla de Celrà i voltants de Can Gic) com a zones
E1 donat que el pla general d’ordenació urbana del municipi de Celrà estableix aquestes
zones com a zona agrícola protegida (El Pla de Celrà) i com a zona forestal protegida
(voltants de Can Gic).
FONAMENTS DE DRET
1. El Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, estableix, en l’article 7 i
en la disposició addicional setena, el procediment i termini per a l’elaboració d’un nou Mapa
de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya. El departament competent en
matèria de medi ambient és qui ha d’elaborar i ha de tramitar aquest mapa, amb
participació dels ajuntaments i, un cop aprovat, ha de comunicar a cada ajuntament la
zonificació en el seu terme municipal, així com publicar i difondre el mapa, tenint un
termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret.
2. Segons estableix l’article 5.3 de la Llei 6/2001 i els articles 5 i 7.3.b) del Decret
190/2015, l’ajuntament pot proposar una zonificació pròpia al seu terme municipal, sempre
que no disminueixi el seu nivell de protecció. La Direcció General de Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic és qui valorarà les propostes municipals i formularà la proposta de resolució
per aprovar el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.
3. L’article 5 del Decret 190/2015 classifica el territori en quatre zones de protecció en
funció de la vulnerabilitat del medi nocturn a la contaminació lumínica, on el grau de
màxima protecció és per zones E1 i el de menys protecció per les zones E4.
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn; el Decret 190/2015, de
25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Reial Decret 1890/2008, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el reglament d’eficiència energètica en instal·lacions
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a EA-07.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Donar la conformitat a la proposta proteccionista del mapa de la protecció envers
la contaminació lumínica al municipi de Celrà, que s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon. Concedir audiència a les persones interessades pel termini de 10 dies hàbils per tal
que puguin presentar les al·legacions que s’estimin oportunes i un cop transcorregut
aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, comunicar aquest acord a la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat
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-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont.
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin.
6.- DICTAMEN SOBRE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL
RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS MUNICIPALS DE CELRÀ.

SERVEI

DE

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de participació i
Medi ambient, que explica que tal i com es va informar en el ple celebrat durant el mes
de març, s’està treballant en el nou plec de prescripcions tècniques que ha de regir el
contracte del servei de recollida selectiva, i es proposa prorrogar el contracte que hi ha
actualment amb l’empresa TIRGI uns 6 mesos, fins el dia 31 d’octubre de 2017.
“El senyor Gerard Fernàndez Tatjé, Regidor del GM ICelrà-ERC-AM pregunta quin
és el motiu pel qual un contracte que té quatre anys de validesa no s’ha enllestit
la renovació un cop finalitzat el termini de vigència, i perquè es realitza una
pròrroga de sis mesos i no d’un any.
La senyora Eulàlia Ferrer respon que la intenció era introduir algunes millores al
contracte, i que l’empresa no ha estat d’acord amb prorrogar-ho per un any més.
El senyor Gerard Fernàndez pregunta si hi ha algun altre motiu pel qual s’hagi
realitzat la prorroga d’aquesta manera, ja que el procediment ordinari és
prorrogar-ho amb més antelació.
La senyora Eulàlia Ferrer respon que es volien realitzar algunes propostes de
millora en el contracte..
L’alcalde informa que s’ha pactat amb Tirgi per prorrogar el contracte durant sis
mesos, per poder treballar amb aquestes propostes de millora que s’han observat
gràcies a totes les aportacions que s’han anat recollint al llarg d’aquests anys i
també a les aportacions que ens han fet arribar els treballadors d’aquesta àrea.
El senyor Gerard Fernàndez comenta que s’han tingut dos anys per realitzar
aquestes modificacions.
La senyora Eulàlia Ferrer explica què apart de les enquestes, també s’ha treballat
amb els educadors ambientals que fa uns mesos que hi són, i gràcies al report
que fan en referència a les incidències del seguiment que realitzen, s’ha obtingut
molta més informació.
L’alcalde comenta que gràcies al procés de recollida, s’obtenen diverses
subvencions de Garantia Juvenil i això fa que al tenir més treballadors a l’àrea
s’ha donat la opció de conèixer més el sistema.
El senyor David Mas, portaveu del GM PDeCAT, comenta que en el ple passat ja
es va comentar que finalitzava la vigència del contracte amb Tirgi, i comenta que
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s’hauria d’haver informat que hi havia la intenció de fer aquesta pròrroga de sis
mesos. Comenta que ja es podrien haver introduït aquestes propostes de millora
abans de la finalització del termini del contracte, i d’aquesta manera prorrogar
amb el termini que estava proposat en un primer moment.
L’alcalde respon que una de les deficiències que tenia aquest contracte era la falta
de personal, informa què era un sistema completament nou i que es van aplicar
coses que no s’havien fet mai a Catalunya. Explica que la capacitat per poder
incidir amb això, s’ha realitzat en el moment que es van incrementar els
treballadors gràcies a les subvencions rebudes tal i com s’ha comentat amb
anterioritat, i per tant, amb aquest increment del personal es realitza una feina
que abans no s’havia pogut fer per manca de personal en aquesta àrea. Amb
l’aportació de la informació que ha transmès el personal, juntament amb les
enquestes realitzades als usuaris s’ha obtingut informació més concreta. Comenta
que no es va informar en l’anterior ple d’aquest termini de pròrroga perquè
aquest acord s’ha acabat de pactar després de l’últim ple, i per tant, no es tenia
constància de la data.
La senyora Eulàlia Ferrer comenta que gràcies a les enquestes i a l’increment del
personal ens hem pogut nodrir de molta més informació.
El senyor David Mas, portaveu del GM PDeCAT, fa incís en que es podria haver
informat que s’estava mirant d’arribar a aquest acord amb l’empresa TIRGI en
l’últim ple.”
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:
1.- En sessió plenària, de data 12 de març de 2013, es va adjudicar el contracte del servei
de recollida selectiva dels residus municipals de Celrà a favor de l’empresa Tècniques i
recuperacions del Gironès Tiroi, SL, pel termini de quatre anys. Formalitzant-se el
contracte en data 3 d'abril de 2013, pel termini de quatre anys, a comptar des del dia 26
d’abril de 2013 i fins al dia 26 d’abril de 2017. Contracte que s'ha de prestar amb subjecció
al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques
particulars.
2. És d’interès de la Corporació prorrogar aquest contracte 6 mesos, concretament des del
dia 27 d’abril de 2017 fins al dia 31 d’octubre de 2017, ambdós inclosos.
3. Ha emès informe la tècnica de medi ambient proposant una pròrroga del contracte fins
el dia 31 d’octubre de 2017.
FONAMENTS DE DRET
1. La clàusula tercera del contracte administratiu estableix que “la durada del contracte de
serveis (període principal) serà de 4 anys, concretament del 26 d’abril de 2013 a 26 d’abril
de 2017, existint la possibilitat d’una pròrroga del contracte per 1 any (del 27 d’abril de
2017 al 27 d’abril de 2018) i 1 any més (del 28 d’abril de 2018 al 28 d’abril de 2019), les
quals hauran de ser autoritzades per l’Ajuntament. (...)”
I en els mateixos termes es pronuncia la clàusula 4 del plec de clàusules administratives
particulars.
2. I vista la competència del Ple, de conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional
segona, primer apartat, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic.
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Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Prorrogar el contracte del servei de recollida selectiva de residus municipals de
Celrà amb l’empresa Tècniques i recuperacions del Gironès Tiroi, SL, des del dia 27 d’abril
de 2017 fins al dia 31 d’octubre de 2017, ambdós inclosos.
Segon. Imputar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23.1621.22700 “servei
de recollida i tractament RSU” del vigent pressupost general.
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Tècniques i recuperacions del Gironès Tiroi, SL.
Quart. Donar compte d’aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la corporació.

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 PDeCAT: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin.
7.- DICTAMEN SOBRE LA DENÚNCIA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ SOBRE
L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A
NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.
L’alcalde, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, comenta que tal i com es va acordar amb la
reunió mantinguda amb el Senyor Eduard Ballesta, Director del Serveis Territorials
d'Interior de Girona, es procedeix a denunciar el conveni que teníem des de l’any 1998,
amb motiu què l’Ajuntament de Celrà disposarà del cos dels vigilants municipals i tindran
l’autoritat per a denunciar i sancionar dins del municipi. I avança que l’assumpte inclòs
en el punt següent de l’ordre del dia és per aprovar el conveni per poder fer efectives
denúncies al municipi per part dels vigilants municipals i els Mossos d’Esquadra i per
poder establir col·laboracions entre les dues administracions.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, Regidor del GM ICelrà-ERCAM que comenta el següent:
1. Expressa que creu que és una bona solució, la més factible i coherent perquè
descarrega a la figura de l’Alcalde de molts embolics amb el veïns del municipi.
Per altra banda pregunta quin serà el cost que representa respecte al total de les
sancions imposades, traspassar el poder de recaptació als Mossos d’Esquadra? i
també si amb aquest nou conveni la delegació de la vigilància del codi de
circulació al nucli urbà, deixa de prestar els serveis que ens prestaven? Per últim
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vol “trencar una llança” a favor dels Mossos d’Esquadra, i explica que des de la
CUP com a partit sempre els mossos han sigut nefasts, i que no serveixen per res,
agressors...A vegades també tenen coses positives, i creu que també cal matisar
la part positiva.
L’alcalde respon que entén que no els hi agrada aquest servei perquè sempre ho
han manifestat, i comenta que això no té res a veure amb els mossos d’esquadra
ni amb el partit polític de la CUP. Explica que això és un nou servei que s’oferirà
perquè ho demana la ciutadania i comenta que per preparar aquest nou servei,
s’ha treballat amb els Mossos d’Esquadra. Li demana al senyor Gerard Fernàndez
no caure en tòpics, perquè són bastant ridículs, i demana si pot tornar a formular
la pregunta perquè no l’ha entès quan preguntava sobre el cost que suposava.
2. El Sr Gerard Fernandez manifesta que possiblement ho ha entès malament, i
pregunta si el tema de recaptació i sanció es delega als Mossos d’Esquadra.
L’alcalde respon que ho ha entès malament i que és convenient llegir les
propostes que es presenten a ple. Explica que el que s’està acordant es que
l’Ajuntament apliqui la seva ordenança municipal de circulació aprovada pel Ple de
l’Ajuntament, però que els Mossos d’Esquadra amb les seves competències poden
continuar sancionant dins el poble perquè hi ha competències que no són
municipals. Per aquest motiu es denuncia el conveni que no ens permetia
sancionar perquè no existia un cos de vigilància municipal, i s’aprova un altre
perquè els vigilants municipals podran sancionar segons les ordenances
municipals i amb els butlletins del servei Català Trànsit que ens faran arribar.
D’aquesta manera es podrà enviar als Mossos d’Esquadra la documentació
pertinent perquè ells puguin obrir les diligències que calguin quan es tracti d’una
matèria que és competència dels Mossos d’Esquadra. I posa l’exemple d’una
persona que aparca en un estacionament adreçat a una persona amb diversitat
funcional i no te l’acreditació per fer-ho, aquesta denúncia si que es gestionarà
des de l’Ajuntament, ja que aquesta sí que és una matèria de competència
municipal.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT, que
comenta el següent:
Que ells ho portaven en el programa quan es van presentar, i què celebren que es
pugui dur a terme aquest nou servei de vigilància municipal encara que en un
principi només sigui amb dos agents i un vehicle. Manifesta que votaran ambdós
assumptes a favor.
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:
ANTECEDENTS DE FET
1.- En data 7 de juliol de 1998 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Celrà i el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya sobre
l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en
vies urbanes.
El pacte primer d’aquest conveni disposa que “el present conveni té per objecte regular els
termes de la col·laboració en matèria d’infraccions de normes de circulació entre el
Departament de Governació i l’Ajuntament de Celrà pel que fa a l’assumpció:
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a) de la facultat de denúncia per part del cos de mossos d’esquadra, de les
infraccions contingudes al catàleg d’infraccions del Servei Català de Trànsit,
d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria, que es cometin en vies
urbanes, quan no existeixi policia local.
b) De les competències sancionadores de l’alcalde en vies urbanes per part dels
delegats i delegades territorials, d’acord amb l’article 11.4 de la Llei 14/1997,
de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.”
El pacte quart del conveni preveu el termini de vigència, i estableix que es pot resoldre,
entre d’altres causes, per denúncia d’una de les parts.
2.- En breu entrarà en funcionament el servei de vigilants de l’Ajuntament de Celrà, motiu
pel qual es fa necessari denunciar el conveni formalitzat amb el Departament de
Governació, ara Departament d’Interior, de la Generalitat de Catalunya ja que aquestes
són funcions que assumiran els vigilants municipals de Celrà.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 5 del Reglament del cos de vigilants aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Celrà
disposa que d'acord amb el que estableix l'article 13 de la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de
les policies locals, al Servei de Vigilants de Celrà li correspon, entre d’altres, l'exercici de la
funció d’ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació.
En relació amb aquesta funció els vigilants municipals exerciran totes les competències que
venen referides a l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària.
I l’article 7 d’aquest text normatiu disposa que correspon als municipis la regulació,
ordenació, gestió, vigilància i disciplina, mitjançant agents propis, del trànsit en les vies
urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es cometin en
aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui expressament atribuïda a una
altra Administració.
2. Els vigilants municipals, d’acord amb el Reglament del Règim Intern, són agents de
l’autoritat i seran els encarregats de regular i vigilar el trànsit a les vies urbanes del
municipi de Celrà i en aquelles altres vies quan la vigent legislació ho hagi previst o ordeni
la seva actuació.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Denunciar el conveni formalitzat en data 7 de juliol de 1998 entre l’Ajuntament de
Celrà i el Departament de Governació (ara, Departament d’Interior) de la Generalitat de
Catalunya sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes
de circulació en vies urbanes, amb efectes a partir de la data en que es formalitzi un nou
conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Celrà, ja que
l’Ajuntament disposarà d’agents d’autoritat per portar a terme les competències que venen
referides a l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord.
Tercer. Notificar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
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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-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont.
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin.
8.- DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ SOBRE
L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A
NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.
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:
ANTECEDENTS DE FET
És d’interès comú de l’Ajuntament de Celrà i del Servei Català de Trànsit de regular els
termes de la col·laboració en matèria d'infraccions de normes de circulació entre el Servei
Català de Trànsit i l'Ajuntament de Celrà, pel que fa a l'assumpció de les competències
sancionadores atribuïdes a l'alcalde en vies urbanes per part de la director del Servei
Català de Trànsit, de manera simultània a la facultat que té l’Alcalde d’imposar sanció per
infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes.
FONAMENTS DE DRET
1. L'article 11.1 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, del Servei Català de Trànsit
atribueix a la persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit, la competència
per a imposar multes i sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat
viària, sens perjudici de les competències municipals.
Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la
possibilitat que tant el Departament d’Interior com el Servei Català de Trànsit puguin
establir convenis de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives
competències.
2. L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en
concordança amb els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, i 66.3.b) 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, fixa les competències que els
municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. En aquest sentit, correspon als municipis
la regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina del trànsit en les vies urbanes de la
seva titularitat, així com també la denúncia per mitjà d’agents propis de les infraccions que
s’hi cometin a les vies esmentades i la sanció d’aquelles quan no estigui expressament
atribuïda a una altra Administració.
L’article 1.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, estableix que els
municipis que no disposin de policia local es podran dotar de vigilants perquè exerceixin les
funcions a què es refereix l’article 13. En aquest sentit, l’article 13.b) de la Llei esmentada
atorga als vigilants la facultat d’ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb
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les normes de circulació. I en aquests termes es pronuncia l’article 5 del Reglament del cos
de vigilants aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Celrà.
D’altra banda, l’article 84.4 de la LSV estableix que la sanció per infraccions a normes de
circulació comeses en vies urbanes correspondrà als respectius alcaldes.
No obstant això, l’article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el
director o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora
per infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes,
sempre que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el
Servei Català de Trànsit.
3. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53, sota la modalitat de convenis
que obligaran a les administracions intervinents des del moment de la seva signatura.
4. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i administrativa en les
relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter voluntari, sota les formes i en
els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o
convenis administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local preveu la formalització de convenis com a instrument de
cooperació interadministrativa.
5. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, cal complir les exigències de publicitat
activa en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Servei Català
de Trànsit sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes
de circulació en vies urbanes, que s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord.
Tercer. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit.
Quart. Publicar aquest conveni 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-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada i senyora Laura Manzano Casademont.
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin.
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9. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.
No s’escau.
II
PART DE CONTROL
10. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
l’alcalde dóna compte al Ple de les resolucions que ha adoptat des de l’ultima sessió ordinària
plenària, per tal que els regidors coneguin el desenvolupament de l’administració municipal als
efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern, previstos en l’article 22.2.a de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

L’alcalde dóna compte al Ple dels decrets d’Alcaldia, que es relacionen tot seguit:
Registre
2017/0211
2017/0210
2017/0209
2017/0208
2017/0207
2017/0206
2017/0205
2017/0204
2017/0203
2017/0202
2017/0201
2017/0200
2017/0199
2017/0198
2017/0197
2017/0196
2017/0195
2017/0194
2017/0193
2017/0192
2017/0191
2017/0190
2017/0189
2017/0188
2017/0187
2017/0186
2017/0185
2017/0184
2017/0183

Data

Interessat

Descripció
Convocatòria sessió ordinària Comissió Informativa Directorial 5 d'abril
31/03/2017
SECRETARIA
de 2017
30/03/2017 MEDI AMBIENT
Llistat definitiu admesos i exclosos horts municipals
28/03/2017 COMPTABILITAT
Aprovació relació factures remesa F/2017/10
Acolliment subvenció DDGI per promoció i foment activitat física i
27/03/2017
SECRETARIA
esport
ASSOC.JUVENIL
27/03/2017
Autorització ús espais inscripcions casal estiu 2017
ESPLAI CELRA
27/03/2017
CULTURA
Contracte privat: espectacle Valentina
27/03/2017
CULTURA
Contracte privat espectacle Nàufrags
27/03/2017
CULTURA
Contracte privat espectacle Pensió L'Edèn
27/03/2017
CULTURA
Autorització ús escoles velles
27/03/2017
CULTURA
Autorització ús espais per festes d'aniversari
Ampliació jornada de treball de la M.S. i contractació laboral temporal
24/03/2017
M.S. I M.S.
de la M.S. per a substitució
24/03/2017
A.A.S.
Incoació procediment responsabilitat patrimonial
24/03/2017
A.G.P.
Autorització Permís abocament aigües residuals a l'EDAR
24/03/2017
J.S.R.
Devolució fiança de residus
23/03/2017
SECRETARIA
Incoar procediment sancionador d'infracció administrativa
23/03/2017
SECRETARIA
Incoar procediment sancionador d'infracció administrativa
23/03/2017
SECRETARIA
Incoar procediment sancionador d'infracció administrativa
23/03/2017
SECRETARIA
Incoar procediment sancionador d'infracció administrativa
23/03/2017
SECRETARIA
Incoar procediment sancionador d'infracció administrativa
23/03/2017
SECRETARIA
Incoar procediment sancionador d'infracció administrativa
23/03/2017
SECRETARIA
Incoar procediment sancionador d'infracció administrativa
Donar per complimentat el tràmit de comunició prèvia 22/2017 per
22/03/2017
N.F.C.
obra menor
22/03/2017
M.R.P.V.
Concessió targeta d'aparcament per a persones amb disminució
22/03/2017
R.R.F.
Emissió duplicat títol funerari sobre nínxol
ENDESA
Dónar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia per obra
22/03/2017 DISTRIBUCION
menor
ELECTRICA SLU
Dónar per complimentat el tràmit de comunciació prèvia per obra
22/03/2017
E.P.Q.
menor
Delegació funcions de president mesa de contractació ús privatiu naus
21/03/2017
SECRETARIA
núms. 3 i 4
AFA
21/03/2017
Autorització ús espais escola Falgueres per activitats extraescolars
FALGUERES
21/03/2017
J.M.M.
Concessió dret funerari sobre columbari

Acta 3/2017
11 d’abril de 2017

2017/0182 21/03/2017

A.C.C.

2017/0181 21/03/2017

M.C.R.

2017/0180 21/03/2017

C.F.E.

2017/0179 21/03/2017

LL.B.M.

2017/0178 21/03/2017
2017/0177
2017/0176
2017/0175
2017/0174

21/03/2017
21/03/2017
20/03/2017
20/03/2017

FUNDACIO
PRIVADA
CASTELL
PERALADA
C.F.Q.
COMPTABILITAT
RECAPTACIO
CULTURA

2017/0173 17/03/2017

SECRETARIA

2017/0172
2017/0171
2017/0170
2017/0169
2017/0168

17/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017

SECRETARIA
J.G.G.
E.F.B.
G.V.G.
PERSONAL

2017/0167 16/03/2017

SECRETARIA

2017/0166 14/03/2017
2017/0165 14/03/2017
2017/0164 14/03/2017
2017/0163 14/03/2017
2017/0162 14/03/2017

GRUPO
CALDERERIA
ROVIRA SL
GAS NATURAL
CATALUNYA
SDG SA
PROTEIN SA
J.N.J.
CULTURA

Concessió dret funerari sobre nínxol
Donar per complimentat el tràmit de comunciació prèvia obres per
obra menor
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia per obra
menor
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia per obra
menor
Desestimar sol·licitud per instal·lació de banderoles als fanals de la
Ctra. Palamós
Donar per complimentat la comunicació prèvia per obra menor.
Aprovació relació factures remesa F/2017/9
Declaració exempció deute IVTNU
Contracte privat: engruna teatre
Adj. cte menor serveis: dir. Exec. d'obra i coordinació seguretat
construcció pista poliesportiva
Sol·licitud subvenció DDGI noves tecnologies
Concessió targeta d'aparcament per a persones amb disminució
Concessió targeta d'aparcament per a persones amb disminució
Concessió targeta d'aparcament per a persones amb disminució
Dietes per nòmina de març 2017
Convocatòria Junta de Govern Local Ordinària de data 21 de març de
2017
Comunicació prèvia per obra menor .
Comunicació prèvia per obra menor

Comunicació prèvia per obra menor
Comunicació prèvia per obra menor
Autorització ús espais municipals per a festes aniversari
Sol·licitud subvenció creació de públics Diputació de Girona:
2017/0161 14/03/2017
CULTURA
Desembrendansa
2017/0160 14/03/2017
CULTURA
Sol·licitud subvenció programa.cat
2017/0159 14/03/2017
CULTURA
Autorització ús espai municipal col·lectiu Troba 2
2017/0158 14/03/2017
CULTURA
Autorització ús teatre Ateneu Institut de Celrà
Comunicació de canvi de titular bar Avinguda Catalunya, 12 local 2 de
2017/0157 14/03/2017
R.V.O.
Celrà
2017/0156 14/03/2017
RECAPTACIO
Aprovació baixes i nova liquidació ús privatiu espais municipals
2017/0155 14/03/2017 COMPTABILITAT
Aprovació relació factures remesa F/2017/8
2017/0154 13/03/2017
RECAPTACIO
Aprovació padró taxa escombraries 2017 Ajuntament
Acolliment subvenció DDGI Fons Cooperació Econòmica i Cultural
2017/0153 13/03/2017
SECRETARIA
2017.
Aprovació de Memòria valorada per a la construcció de 5 pistes de
2017/0152 13/03/2017
SECRETARIA
petanca.
2017/0151 13/03/2017
RECAPTACIO
Aprovació liquidació taxa ocupació sòl públic per places de taxi 2017
Aprovació de Memòria valorada per "Millores edifici de les Monges de
2017/0150 13/03/2017
SECRETARIA
Celrà".
aprovació liquidació taxa ocupació sòl públic per accés a caixers
2017/0149 13/03/2017
RECAPTACIO
automàtics 2017
2017/0148 10/03/2017
SECRETARIA
Aprovació Pla seguretat i salut "Urbanització Plaça Ametllers de Celrà".
2017/0147 09/03/2017
M.D.
Concessió bestreta
Aprovació liquidació taxa prestació servei menjador escola bressol
2017/0146 09/03/2017
RECAPTACIO
febrer 2017
2017/0145 09/03/2017
SECRETARIA
Convocatòria sessió ordinària ple de data 14 de març de 2017
2017/0144 08/03/2017 INTERVENCIO
convocatòria comissió especial de comptes 2016
2017/0143 08/03/2017 INTERVENCIO
Modificació pressupostària MC 02-2017 per generació de crèdit
Modificació composició mesa contractació ús privatiu naus industrials 3
2017/0142 07/03/2017
SECRETARIA
i4
Aprovació memòria valorada i acolliment subvenció restauració Torre
2017/0141 07/03/2017
SECRETARIA
Desvern de Celrà.

Acta 3/2017
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2017/0140 07/03/2017 COMPTABILITAT
2017/0139 06/03/2017

MEDI AMBIENT

2017/0138 06/03/2017

SECRETARIA

2017/0137
2017/0136
2017/0135
2017/0134
2017/0133
2017/0132

SECRETARIA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
SECRETARIA
ANADIAG
IBERICA SL

06/03/2017
03/03/2017
03/03/2017
03/03/2017
03/03/2017
03/03/2017

2017/0131 03/03/2017

Aprovació relació factures remesa F/2017/7
Aprovació llista provisional persones admeses i excloses horts
municipals de Celrà
Aprovació de Memòria valorada per l'adequació/restauració del Castell
de Palagret (Mabarrera)
Sol·licitud subvenció DDGI restauració Castell Mabarrera 2017
Autorització ús teatre Ateneu mostra fi de curs Les Falgueres
Autorització ús espai Curs dansa popular japonesa
Autorització espais per al 45è aplec de la Sardana
Autorització ús espais per Festes aniversari
Convocatòria Junta de Govern Local de data 7 de març de 2017
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia per obra
menor

11. Precs i preguntes.
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. David Mas, portaveu del grup municipal PDeCAT, que
pregunta el següent:
1. Referent al nou servei de vigilància municipal, se’ns va informar en la comissió
informativa que aquestes dues primeres setmanes es treballaria de manera
conjunta amb Girona per conèixer el territori, es podria fer una breu explicació
per informar als oients? Seria interessant realitzar un fulletó informatiu per el
ciutadans on s’expliqui el funcionament d’aquest nou servei.
L’alcalde respon que les pràctiques finalment les realitzaran amb l’Ajuntament de
Sarrià de Ter, i informa que el dia 18 d’abril inicien el servei a Celrà. Properament
es farà una bustiada d’un tríptic informatiu sobre aquest servei.
2. Comenta que li han demanat que informi que el proper divendres 28 d’abril, es
realitzarà el sopar de dones.
L’alcalde informa que el sopar de dones està integrat dins el programa de la festa
major i que el programa es repartirà el 22 d’abril.
CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió de tot el
qual, com a secretària general de la corporació, dono fe.

