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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 5/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 13 de juny de 2017
Horari: de 20.30 hores a 22.20 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 13 de juny 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
Sr. Gerard Fernàndez Tatjé
Sr. Enric Cabarrocas Illa
Sr. Jordi Puig Boada
Sra. Laura Manzano Casademont
Sr. David Mas Roselló
Sra. Irina Gil Abuin
Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea
Absents
Sra. Sònia Fortià Martí, que excusa la seva assistència.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia es declara oberta la sessió i es despatxen els assumptes de l’ordre del dia
següents:
I
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 MAIG 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 senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM fa l’esmena següent:
En la seva intervenció en el punt 6. Dictamen sobre la ratificació del Decret d’Alcaldia
268/2017, de 21 d’abril, en virtut del qual es presenten al·legacions contra el projecte
d’execució de la línia aèria de transport d’energia elèctrica a 220 Kv simple circuit Juià-La
Farga, el titular de la qual és Red Eléctrica de España, allà on diu:
“(...) caçar infraestructures....”

Ha de dir:
“(...) traçar infraestructures....”.

No es formula cap observació més, per la qual cosa l’acta de la sessió ordinària del dia 9
de maig de 2017 s’aprova per unanimitat.
2. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde, que
dóna compte dels decrets d’Alcaldia relatius a personal següents:
Decret 320/2017, de data 17 de maig de 2017:
Es contracta laboralment i de caràcter no permanent a la Sra. .... com a conserge, amb
una jornada de treball de 30 hores/setmana.
Modalitat del contracte: interinitat per vacant, fins que la plaça quedi coberta en propietat.
Decret 308/2017, de data 10 de maig de 2017:
1. S’amplia la jornada laboral de la Sra. .... com a educadora de les escoles bressol
municipals de 25,50 a 37,50 hores setmanals, amb efectes des del dia 10 de maig de 2017
fins a la finalització del curs escolar 2016-2017.
2. S’amplia la jornada laboral de la Sra. .... com a educadora de les escoles bressol
municipals de 19 a 27,75 hores setmanals, amb efectes des del dia 10 de maig de 2017
fins a la reincorporació de la Sra. ....
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Decret 307/2017, de data 10 de maig de 2017:
Es declara a la Sra. ...., educadora de les escoles bressol municipals, en excedència
voluntària per interès particulars amb efectes a partir del dia 8 de maig de 2017.

El ple es dóna per assabentat.
3. INFORMACIONS
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Mar Camps Mora, regidora d’Atenció Ciutadana,
Compromís Nacional i Internacional i Comunicació i Noves Tecnologies, que informa del
següent:
COMUNICACIÓ
 Aquest mes de juny sortirà la revista de la Llera del Ter, edició en què hi haurà
nous col·laboradors.
 No ha finalitzat l’edició de la revista Info Celrà i no es publicarà aquest mes de
juny, tal i com estava previst.
 El Sr. ...., que s’encarrega d’elaborar els vídeos sobre els actes i esdeveniments
que es realitzen al municipi, està començant a publicar-los a la pàgina web de
l’Ajuntament (apartat vídeo i fons audiovisual).
 A finals de juny es presenta el Pla de Comunicació que es va encarregar amb la
finalitat de difondre tots els actes de l’Ajuntament.
 S’ha mantingut una reunió amb l’entitat Associació Cultural de Comunicació Local
de Celrà per consolidar el funcionament de la ràdio.
COOPERACIÓ
 El divendres 17 de juny es realitzarà una festa a les 20 h per donar suport als
refugiats, on assistiran diversos col·lectius. A partir de les 23 h hi haurà un
concert amb els grups: Embolingats, Animal i Ojo de Buen Cubero.
 Lamenta que per incompatibilitat de dates hagi coincidit el dia de la Festa de
suport als refugiats amb el de la Festa Hortera.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, que informa del següent:
SERVEIS SOCIALS I HABITATGE
 Aquesta setmana s’acabaran de valorar les beques del casal d’estiu per poder
comunicar l’import que pertoca a cada família.
 S’ha rebut una subvenció per elaborar l’avançament d’un Pla Local d’Habitatge
que es vol dur a terme a Celrà. El projecte tindrà un cost total de 12.100 € i la
Diputació de Girona ens ha atorgat 7.000 €.
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L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i
Medi Ambient, que informa del següent:
MEDI AMBIENT
 S’ha coordinat la suplència per baixa mèdica de l'educador del Porta a Porta i
s’han concretat reunions amb vàries empreses.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora de Gent Gran i
Igualtat, que informa del següent:
JOVENTUT
 Donat que finalitza el curs escolar, s’està treballant en la cloenda de tots els
projectes que hi havia en marxa: Punt d’Informació de l’institut i taller de teatre,
del que es va fer una presentació a l’Ateneu i també a Sant Jordi Desvalls.
 El proper 15 de juny es farà la reunió de final de curs del Consell Infantil amb
motiu de l’acabament del Projecte Katzal, que es feia amb joves amb problemes
d’inserció o amb necessitats de reforç educatiu.
 S’està treballant amb la planificació del proper curs 2017/18.
IGUALTAT
 El 17 de maig, i amb motiu del Dia Internacional LGTBfòbia, el Sr. Eugeni
Rodriguez, president de l’Observatori contra l’Homofòbia (amb el que es va signar
un conveni de col·laboració fa uns mesos) va assistir al municipi amb la finalitat
de visualitzar la seva lluita i llegir el manifest.
 S’ha acceptat la proposta del Consell Comarcal del Gironès de continuïtat de les
funcions de l’Impulsora de Garantia Juvenil fins al 30 de juny de 2017.
 Ja hi ha les primeres dades de valoració del Servei d’Assessorament Jurídic que
proporciona el Siad del Consorci de Benestar Social. Aquest servei, iniciat el dia
21 de març, ha atès fins avui 12 dones i ha realitzat 15 atencions. De totes les
usuàries, 8 han vingut derivades de serveis socials, 1 del servei de mediació, 1
del mateix Ajuntament i 2 per iniciativa pròpia, motiu pel qual s’ha hagut
d’ampliar el servei degut a l’alta demanda.
De totes les usuàries, el 50 % han patit violència masclista i la majoria de dones
són de nacionalitat espanyola, tot i que també hi ha immigrants, i la franja d’edat
és de 28 a 49 anys. Del total de 12 usuàries, 9 resideixen a Celrà i les 3 restants
a Bordils, Flaçà i Sant Jordi Desvalls.
Pel que fa a les consultes realitzades, s’han concretat en temes d’estrangeria,
família, laboral, dret hipotecari, divisió de la cosa comuna, dret penal, lloguer,
herència legítima i justícia gratuïta.
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L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que informa del següent:
EDUCACIÓ
 Escoles bressol: enguany s’han matriculat 76 infants. L’any passat van començar
88 infants, durant el curs es van eliminar inscripcions i, finalment, va acabar el
curs amb 82. Per aquest motiu, en lloc de disposar de 6 aules es tindran 5, 2 a
Trapelles i 3 a Gínjols.
 Sol·licituds inscripcions P3: a l’Escola Aulet hi ha 29 i a l’Escola Falgueres 42. És
d’agrair que el Departament mantingui les dues línies educatives per a cada
escola. La matrícula viva són les noves demandes d’alta que hi ha un cop finalitza
el procés de pre-inscripció. I si el termini va finalitzar fa tres setmanes, ja hi ha
tres noves sol·licituds. El Departament ha tingut en compte la demanda de
l’Ajuntament pel que fa als infants que arriben al llarg del curs i, finalment, es
poden obrir dues aules a cada escola.
 Sol·licituds 1r d’ESO a l’Institut de Celrà: un total de 132, que comporta tenir cinc
grups però, amb les especialitats de cada centre educatiu i pel que fa a
l’assignació de professors, es desdoblaran alguns grups i n’hi haurà 6. Són millors
6 grups amb una ràtio més baixa que no 5 més nombrosos.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
 Ja ha començat la senyalització del Polígon per tal que les empreses tinguin més
facilitat de fer arribar la informació de la seva ubicació als clients i proveïdors.
Virtualment, es divideix el Polígon en diferents colors on cada empresa té assignat
un color i cada carrer té una indicació segons el seu color.
Ha trigat temps perquè eren necessaris uns tòtems amb l’ordre alfabètic de les
empreses i el color on s’ubicaven, i també perquè totes les empreses havien de
fer arribar les seves dades bàsiques: logo (amb una pixelació correcta), telèfon de
contacte, etc...
 Fins avui s’han gestionat cent demandes d’ocupació, que és la millor dada que hi
ha en un primer semestre d’any durant els últims cinc anys. Aquest fet demostra
que hi ha una certa reactivació en l’àmbit de recerca de feina del Polígon
Industrial i també en altres municipis del voltant que també sol·liciten a Celrà la
gestió d’intermediació laboral.
ESPORTS
 Es va celebrar el Consell Municipal d’Esports on es van repassar les intervencions
realitzades en els equipaments esportius i es va parlar de la planificació de cares
a futures intervencions.
 En aquest Ple es proposa la modificació pressupostària per realitzar les grades del
camp de futbol i, precisament, ahir es va reunir amb l’UCE per planificar
exactament on s’instal·laran.
 Ja s’està a la fase final de la pista poliesportiva del carrer Aumet.
 Ja han començat les obres del local annex que ha d’anar davant de les pistes de
tennis i pàdel.
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Pel que fa a la pregunta que en el darrer Ple va efectuar el Sr. Gerard Fernàndez Tatjé,
regidor del GM ICelrà-ERC-AM, pel que fa a la recollida d’aigües plujanes de la pista
poliesportiva, el Sr Bartis respon que l’arquitecta municipal afirma que tot el que hi ha al
voltant de la pista és terra i que la pluja quedarà absorbida. Per tant, instal·lar drenatge
al voltant del perímetre de la pista seria una despesa innecessària.
L’alcalde el Sr. Daniel Cornellà Detrell informa del següent:
 Ha anat dues vegades a Barcelona amb l’alcalde de Bordils i el tinent d’alcalde de
Cervià de Ter per parlar de la Línia d’Alta Tensió, on s’han reunit amb el
Departament d’Energia i el Departament de Medi Ambient per buscar el seu
suport. Amb aquest últim sembla que hi ha hagut una més bona entesa pel que fa
al tema del paisatge i la destrucció del territori i es els municipis continuaran
treballant conjuntament per aturar aquesta línia.
Informa que els municipis de Flaçà i Girona han aprovat la moció que es va
aprovar en aquest Ple contra la construcció de la Línia d’Alta Tensió.
 Pel que fa al FEDER, la Generalitat ha resolt definitivament i no ha concedit a la
Diputació de Girona la subvenció per a l’actuació de la Torre de Celrà, però la
Diputació s’ha compromès a treballar conjuntament amb els millors projectes amb
els municipis que van quedar amb la puntuació més alta.
El projecte del parc sí que ha començat, s’ha iniciat al Parc de les Olors i durant
els mesos d’octubre i novembre hi ha previst començar la rehabilitació de la
pallissa, fer els lavabos, fer un espai darrere al bar...
Si tot va bé, al setembre s’aprovaria el projecte i s’iniciarien les obres finançades
en part per l’Ajuntament i en part per la Diputació de Girona. Per tant, es
sol·licitarà novament el FEDER però hi ha compromisos de finançament per a
aquesta actuació.
 Juntament amb el Sr. Bartis, en qualitat de representant municipal a la Junta de
Compensació, van assistir a la reunió.
 Com a representants municipals, les empreses Medichem i Nalco els han convidat
a assistir a una jornada de portes obertes realitzades per als/les familiars dels
treballadors d’aquestes empreses.
 S’ha reunit amb les empreses del Polígon per parlar sobre l’ampliació de la
depuradora i s’ha començat a treballar amb una empresa perquè redacti el
projecte d’obra.
 Està previst que es concedeixi una subvenció per al projecte d’ampliació de la
biblioteca municipal i, actualment, s’està treballant en el Plec de clàusules que ha
de regir el contracte per a la redacció d’aquest projecte.
 S’ha reunit tant amb veïns i veïnes com amb comunitats de veïns per tractar
temes diversos.
 S’ha adjudicat la redacció del projecte de soterrament del carrer Germans Sàbat,
concretament per soterrar el tram que està descobert.
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MOBILITAT
 S’ha reunit amb l’Ajuntament de Girona per parlar del carril bici. També s’ha rebut
la resposta d’Adif i tot continua endavant fent un adossat a la infraestructura.
S’està estudiant aquesta possibilitat després de la resposta d’Adif doncs obre la
porta a tirar endavant amb el projecte.
CULTURA
 Aquest mes hi ha l’exposició d’escultures de l’escola Municipal D’Art.
 El 23 de juny se celebra la revetlla de Sant Joan, festa nacional dels Països
Catalans, i aquesta vegada el sopar popular l’organitzarà conjuntament la Colla
Gegantera i l’Ajuntament.
 L’AEC Ter Gavarres portarà la Flama per encendre la foguera després del sopar.
 El 30 de juny se celebrarà la 5a Xindriada Poètica.
 El dia 22 de juny tindre lloc la Festa del Segar i el Batre. S’ha creat una nova
entitat que assumirà la seva organització doncs ja no se celebrava des de feia 5 o
6 anys perquè l’entitat que ho gestionava es va dissoldre oficialment.
El Ple es dóna per assabentat.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL
4. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA A LA CONSELLERA DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
L’article 37 del Reial Decret Llei 2/2015, de 23 d’octubre, pel què s’aprova el text refós de
la Llei de l’estatut dels treballadors, indica que les festes laborals no poden excedir de
catorze a l’any, de les quals dues són locals. I el Decret 177/1980, de 3 d’octubre,
estableix que aquestes dues festes locals les ha de fixar mitjançant una Ordre la consellera
de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.
L’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicat al DOGC núm. 7381 de data 31 de maig de
2017, estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018.
I és competència del Ple proposar les dues festes locals, d’acord amb l’article 46 del RD
2001/83, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i
descansos.
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. Proposar a la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya les festes locals del municipi de Celrà per a l'any 2018 següents:
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- 7 de maig de 2018
- 29 d’octubre de 2018
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (12)
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
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
5. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA CREACIÓ DE DOS FITXERS
AMB DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
L’alcalde proposa l’aprovació de la creació del fitxer de vigilància municipal i del fitxer de
registres d’interessos que afecta als càrrecs electes de l’Ajuntament, i explica
detalladament en què consisteixen.
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
L’Ajuntament de Celrà disposa de diferents fitxers de dades de caràcter personal creats
amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades. Aquests fitxers i les mesures de seguretat que s’hi apliquen figuren detallats en el
Document de seguretat dels fitxers de l’Ajuntament. En l’actualitat es fa necessari crear
dos nous fitxers que guarden relació amb activitats o serveis de la Corporació.
La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les
administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que l’acord de
creació, modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició de caràcter general.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
2. Llei 32/2010, de l’1 d'octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
3. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
4. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
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ACORD
Primer. Aprovar, amb caràcter inicial, la creació dels fitxers amb dades de caràcter
personal de titularitat d'aquesta corporació, la denominació i altres referències bàsiques
dels quals s’especifiquen en l’annex.
Segon. Els fitxers que s’indiquen en l’annex es regiran per la normativa vigent en matèria
de protecció de dades, règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu, règim local, així com per la Llei 10/2001 d’arxius i documents i la resta de
normes legals i reglamentàries que li siguin aplicables.
Tercer. El responsable del tractament serà l’Ajuntament de Celrà, el qual adoptarà les
mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la
confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu dels seus
drets per part de les persones afectades. Les mesures de seguretat s’apliquen en funció del
nivell de seguretat de cada fitxer i resulten principalment de l’adopció a nivell intern d’allò
que preceptua el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprovà el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. El detall d’aquestes
mesures i la seva aplicació concreta figura en el document de seguretat de l’Ajuntament.
Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, els afectats
podran adreçar-se a l’alcaldia de l’Ajuntament de Celrà.
Quart. Se sotmet aquest acord d'aprovació inicial i el projecte de disposició a informació
pública. S’informarà mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i a l’e-tauler
de la pàgina web per a que les persones que se considerin afectades puguin presentar les
al·legacions i reclamacions que creguin convenients.
Cinquè. En cas de no presentar-se cap al·legació durant el termini d’informació pública,
l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense cap més tràmit.
Sisè. Un cop definitiu l'acord d'aprovació, es publicarà el text íntegre de la disposició
general aprovada al BOP i en el tauler d'anuncis de la corporació.
Setè. Trametre l’acord d'aprovació definitiva i la informació relativa al fitxer que es crea a
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a la inscripció del fitxer en el Registre de
fitxers.
Annex. FITXERS DE NOVA CREACIÓ
Fitxer Vigilància municipal
1. Nom del fitxer: Vigilància municipal
2. Finalitat: Registre d’actuacions dels vigilants municipals
3. Usos: Registre d’actuacions administratives i de seguiment i verificació del compliment
d’ordenances i normes. Instrucció d’expedients. Comunicació a òrgans municipals
3. Persones o col·lectius afectats: Persones relacionades amb actuacions dels vigilants
municipals.
4. Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, d’altres
persones físiques diferents de l’interessat, d’administracions públiques.
5. Procediment de recollida de dades: Formularis, enquestes o entrevistes, declaracions.
6. Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/ NIF/passaport/NIE, adreça
postal i electrònica, telèfon, imatge, signatura o empremtes; infraccions administratives;
propietats o possessions (vehicle), llicències / permisos, característiques físiques, marques
físiques, dades familiars, data i lloc de naixement, sexe, nacionalitat, activitats i negocis;
dades de salut
7. Sistema de tractament: Manual i automatitzat
8. Cessions: Cossos i forces de seguretat, Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, Direcció General de Trànsit, Ministeri Fiscal, Jutjats, Tribunals.
9. Transferències internacionals: No es preveuen
10. Unitat responsable: Àrea de serveis municipals
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11. Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació: Ajuntament de Celrà.
12. Nivell de seguretat: Alt
Fitxer Registre d’interessos
1. Nom del fitxer: Registre d’interessos
2. Finalitat i usos: Compliment de les obligacions establertes a l’art. 75.7 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i a l’art. 11.1b i 56 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Registre
de les activitats i béns dels càrrecs electes de l’Ajuntament. Identificació, seguiment i
control de possibles incompatibilitats. Informació pública. Compliment de les obligacions de
transparència.
3. Persones o col·lectius afectats: Càrrecs electes de l’Ajuntament
4. Procedència de les dades: Del propi interessat
5. Procediment de recollida de dades: Formularis
6. Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF o document substitutori,
signatura, activitats i negocis, lloc de treball, cos / escala, categoria / grau, propietats o
possessions, inversions / patrimoni, hipoteques, crèdits / préstecs / avals, subsidis /
beneficis, compensacions / indemnitzacions.
7. Sistema de tractament: Manual i automatitzat
8. Cessions: Publicitat en els termes establerts per les lleis de règim local reguladores del
Registre d’interessos i la Llei de transparència.
9. Transferències internacionals: No es preveuen
10. Unitat responsable: Secretaria
11. Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació: Secretaria
12. Nivell de seguretat: Mitjà

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (12)
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
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
6. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI PER A
LA TEMPORADA 2016-2017 I OBRIR LA SEVA CONVOCATÒRIA.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que les bases d’aquest any
són idèntiques a les de l’any anterior donat que s’atorguen també 12.000 € per a totes
les entitats esportives. L’ajut a atorgar es farà tenint en compte el nombre total
d’esportistes de totes les entitats que presentin sol·licitud, l'import corresponent a la
despesa màxima prevista per a la concessió d’aquestes subvencions (12.000,00 euros) i
el nombre d’esportistes que justifiqui l’entitat que sol·licita la subvenció, atenent a la
fórmula que preveu les bases.
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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.
És interès de l’Ajuntament de Celrà concedir subvencions a entitats esportives de
Celrà per a la temporada 2016-2017 i obrir-ne la convocatòria.
2. Ha emès informe la secretària de la corporació en relació amb la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases s’han de sotmetre a
informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s’han de publicar en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació. Una referència d’aquest
anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. De conformitat amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació de les bases
correspon al Ple de la corporació.
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb els 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 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;
4. I vista la competència del Ple, de conformitat amb l’article 22.2.q de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 11/1999
i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local i
l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per atorgar subvencions a favor
d’entitats esportives de Celrà per a les activitats dutes a terme durant la temporada 20162017, i que s’adjunten com a annex a aquest acord.
Segon. Exposar al públic aquestes bases mitjançant un anunci que s’ha de publicar al
Butlletí Oficial de la Província, a l’e-tauler de la pàgina web i al tauler d’anuncis de la
corporació. Una referència del mateix s’inserirà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya durant un termini de vint dies hàbils perquè es puguin presentar reclamacions.
En el supòsit de no formular-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. Obrir la convocatòria pública per atorgar aquestes subvencions, que es regirà per
les bases reguladores a les quals fa referència el punt primer d’aquest acord.
Quart. Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris per fer efectiu aquest acord.
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ANNEX
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS
ESPORTIVES DEL MUNICIPI, TEMPORADA 2016-2017
1. Disposicions generals
1. El marc jurídic que regula aquestes bases és el següent:
- La Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
- Normativa aprovada per l’Ajuntament de Celrà en relació amb subvencions
atorgades a tercers i recollida a les bases d’execució del pressupost municipal.
2. Objecte
1. Aquestes bases tenen com a objectiu la fixació del procediment a seguir per a la
sol·licitud, concessió i justificació de les subvencions en matèria esportiva per a les entitats
esportives sense ànim de lucre de Celrà.
2. La finalitat principal de les subvencions és ajudar els clubs i entitats esportives que
treballen l’esport base i/o promoció, així com en l’àmbit general de l’esport i en
l’organització d’activitats esportives, fomentant així l'activitat física al municipi.
3. Es subvencionaran aquelles activitats dutes a terme durant la temporada 2016-2017.
3. Destinataris
Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les entitats sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i que reuneixin els requisits següents:
1. Que siguin entitats esportives sense ànim de lucre, inscrites a la Direcció General de
l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
2. Que estiguin inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Celrà.
3. Que tinguin la seu social al municipi.
4. Procediment de publicació
L’Ajuntament de Celrà publicarà les bases reguladores per a l’atorgament d’aquests ajuts
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la província de Girona i al tauler d’anuncis de la
corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, durant un termini de vint dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar
reclamacions. En el supòsit de no formular-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
5. Criteris per a la fixació i concessió de les quanties
El criteri objectiu que es valorarà serà el següent:
•

Nombre d’esportistes nascuts entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de
1998. S’ha de justificar mitjançant certificat de les federacions corresponents o amb
el justificant de les quotes pagades durant tota la temporada.
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L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Celrà, atenent a aquest criteri, emetrà la
proposta de repartiment de la subvenció tenint en compte el nombre total
d’esportistes de totes les entitats que presentin sol·licitud, l'import corresponent a la
despesa màxima prevista per a la concessió d’aquestes subvencions (12.000,00
euros) i el nombre d’esportistes que justifiqui l’entitat que sol·licita la subvenció,
atenent a la fórmula següent:
12.000,00 Euros
Número total d’esportistes

=X

La X es multiplica pel nombre d’esportistes de l’entitat, i aquest serà l’import de la
subvenció a concedir.
La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquestes subvencions es farà en funció
del nombre d'entitats que sol·licitin la subvenció.
La suma dels ajuts atorgats a les entitats beneficiàries no podrà excedir de la despesa
màxima prevista en aquestes bases.
6. Forma i termini de presentació de sol·licituds
1. La presentació de la sol·licitud s’ha de fer dins el termini i en la forma que s'estableix a
continuació, mitjançant el model normalitzat que es podrà recollir a l’Ajuntament en horari
del Registre General, i que s'adjunta com a ANNEX 1.
2. Les sol·licituds s’han de presentar, degudament omplertes, al Registre General de
l’Ajuntament de Celrà, en horari d’atenció al públic:
Dimarts a dijous de 8.30 h a 14.30 h i de 16.30 h a 19.00 h
Dilluns i divendres de 8.30 h a 14.30 h
Durant els mesos de juliol i agost l’horari d’atenció al públic és de 8.30 h a 14.30 h, de
dilluns a divendres.
3. El termini per presentar la sol·licitud, des de la publicació íntegra de les bases en el BOP
un cop aprovades definitivament, finalitzarà el dia 20 de setembre de 2017.
No s’acceptaran sol·licituds fora d’aquest termini.
4. A la sol·licitud s’hauran d’adjuntar els originals o les còpies compulsades dels documents
següents:
1. Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI), que ha de ser la
representant de l'entitat segons els seus estatuts.
2. Estatuts de l'entitat esportiva sol·licitant i de l'acta de constitució, llevat el
supòsit que ja s’hagin presentat abans a l'Ajuntament i sempre que no hagin
experimentat cap modificació.
3. Targeta del NIF de l'entitat.
4. Dades referents a l'entitat esportiva sol·licitant. Veure ANNEX 2.
5. Relació d'ingressos i de despeses de la temporada 2016-2017. Veure ANNEX 3.
6. Document acreditatiu d'estar inscrites a la Direcció General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya.
7. Declaració responsable que acrediti que l’entitat està al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la seguretat social. Veure ANNEX 4.
8. Fitxa d’alta de creditor, amb la conformitat de l’entitat bancària.
9. Memòria de l'activitat a subvencionar.
10. Donat que es tracta d'una despesa de la temporada 2016-2017, es podrà
adjuntar tota la documentació justificativa que consta al punt 11 de les bases.
5. Si amb les sol·licituds no s’acredita algun dels requisits, es concedirà un termini de 10
dies hàbils perquè s'esmenin els defectes. Si transcorregut aquest termini no s’ha aportat
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la documentació requerida, es considerarà que la persona interessada desisteix de la seva
sol·licitud.
L’Ajuntament de Celrà podrà sol·licitar la documentació complementària que cregui
oportuna per justificar la finalitat de la subvenció, en especial les fitxes federatives fins als
18 anys.
7. Procediment d’atorgament de les ajudes
1. Finalitzat el període de presentació de sol·licituds, l'Àrea d'Esports valorarà i emetrà una
proposta de resolució de subvenció per a les entitats beneficiàries en funció dels criteris
establerts en aquestes bases.
2. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es
tramitarà en règim de concurrència competitiva.
3. L’Ajuntament de Celrà, d’acord amb la proposta emesa per l'àrea d'esports, adoptarà un
acord per Junta de Govern Local que serà notificat degudament a les entitats esportives.
4. L'import de la subvenció que atorga l'Ajuntament en cap cas podrà ser de tal quantia
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos,
superi el cost de les actuacions efectivament realitzades.
8. Obligacions del beneficiari
Són obligacions de les entitats beneficiàries, a més de les establertes per l’article 14.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les següents:
1. Complir amb l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el
comportament que fomenta la concessió de la subvenció.
2. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determini la concessió.
3. Sotmetre’s a les actuacions que ha 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.
4. 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.
5. 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.
6. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
7. 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.
9. Crèdit pressupostari
La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquestes subvencions és de 12.000,00
euros, que van a càrrec de l’aplicació pressupostària 48900.3410.40 “transferències
entitats esportives” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà de l’any 2017.
10. Forma de pagament
El pagament de les subvencions del 100% es farà efectiu a cadascuna de les entitats
beneficiàries una vegada que hagin justificat degudament la subvenció atorgada.
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11. Justificació
Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa en el Registre
d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de Celrà.
La documentació que hauran d’aportar és la següent:
1. Certificació del/la secretari/a de l'ens, amb el vistiplau de la Presidència de
l'entitat esportiva on consti que les activitats s'han realitzat, que el total de les
fonts diverses de finançament de l'actuació no ha superat el 100 % del seu cost, i
les despeses efectuades amb identificació del proveïdor, número de document,
import, concepte i data d’emissió de la factura. Caldrà adjuntar les factures
justificatives o documents acreditatius de la despesa realitzada. La despesa s’ha de
pagar abans que finalitzi el termini de justificació. Veure ANNEX 5.
2. Certificat de les federacions corresponents de les fitxes federatives fins als 18
anys.
3. Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
En el cas que es presentin documents justificatius originals es copiaran i compulsaran a
l'efecte de poder retornar-los a l'entitat.
12. Actuacions de comprovació
L’Ajuntament de Celrà pot dur a terme actuacions de comprovació sobre l’execució correcta
de l’actuació i gestió de la subvenció. A tal efecte, caldrà facilitar a l’Ajuntament la
comprovació i la verificació del seu compliment així com qualsevol altre acte de
comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans competents amb l’aportació
de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
13. Obligacions de les persones beneficiàries
Els beneficiaris dels ajuts tindran les obligacions establertes per l’article 14.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
S’entendrà per acceptada la subvenció concedida a menys que hi renunciïn expressament
en el termini de deu dies hàbils des de la notificació de l’acord de concessió de la
subvenció.
14. Causes de revocació i reintegrament
1. L’Ajuntament de Celrà pot iniciar el procediment de revocació dels ajuts concedits per
alguna de les causes següents:
· L’ocultació d’informació necessària per valorar correctament la sol·licitud o la
falsedat en la documentació presentada.
· El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de
l’ajut.
· L’incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.
2. En el cas que es produeixi un incompliment de les bases, s’iniciarà l’expedient de
revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, es demanarà el reintegrament de les
subvencions amb els interessos legals corresponents.
15. Protecció de dades
Les dades que faciliti el/la sol·licitant s’incorporaran a un arxiu de l’Ajuntament de Celrà i
s’utilitzaran exclusivament per a la seva administració.
En qualsevol moment, la persona interessada pot exercir els seus drets d’accés,
rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, tot adreçant-se a la corporació.
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16. Acceptació de les bases
La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Disposició final primera
1. L’Ajuntament de Celrà es reserva el dret de resoldre els dubtes i/o discrepàncies que
sorgeixin en la interpretació d’aquestes bases.
2. En tot allò que no estigui previst en aquestes bases, serà aplicable el que estableix el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament de
desenvolupament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
ANNEX 1 . SOL·LICITUD
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ
Entitat:
CIF entitat:
Representant entitat:
NIF:
Domicili a efectes de notificacions:
Telèfon:
E-mail:
SOL·LICITO:
Subvenció per al foment de l’activitat de _______________________________________
Pressupost de l’activitat _____________________ €
Subvenció que es sol·licita a l’Ajuntament _________________ €
Altres subvencions públiques _____________________ €
En/Na
______________________________________________________________________
com
a
representant
de
l’entitat
___________________________________________________ adjunto la documentació
següent: (veure el PUNT 6È DE LES BASES)
(...)
Signat:
Celrà, ___ de _____________________ de 2017
A L’ATENCIÓ DE L’ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
(Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer creat per l’Ajuntament de Celrà per a
deixar constància de l’entrada i sortida de documents, seguiment dels tràmits, actuacions i
l’exercici de les seves competències i funcions. Únicament seran comunicades a altres
administracions públiques en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a
l’Alcaldia).
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ANNEX 2: DADES REFERENTS A L'ENTITAT ESPORTIVA
En __________________________________________________________, amb DNI
_________________,
i
com
a
responsable
de
la
Secretaria
de
l'entitat
esportiva___________________________________________________________
CERTIFICO:
ENTITAT
Nom:
Domicili:
CIF:
Número registre en el Registre d’Entitats Esportives:
Any creació:
JUNTA DIRECTIVA
Presidència:
Vicepresidència:
Secretaria:
Tresoreria:
Vocalia:
Vocalia:
Vocalia:
NÚMERO SOCIS/ES
Homes:
Dones:
Total:
I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de la Presidència de
l'entitat.
El/la secretari/ària

El/la president/a
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ANNEX 3 - INGRESSOS I DESPESES TEMPORADA 2016-2017
En ___________________________________________________________, amb DNI
__________________, i com a responsable de la Secretaria de l'entitat esportiva
___________________________________________________________
CERTIFICO:
Que les despeses i ingressos de la temporada 2016-2017 han estat els següents:
DESPESES ENTITAT ESPORTIVA:
CONCEPTE:
1.
2.
3.
4.
I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de la Presidència de l'entitat.
Secretari/ària

Vist i plau

El/la president/a

ANNEX 4 – CERTIFICAT D'ESTAR AL CORRENT
En____________________________________________,
amb
DNI
_____________________ i com a responsable de la Secretaria de l'entitat esportiva
_________________________________________________________
CERTIFICO:
Primer. Que l’entitat està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat
social i que estic al corrent de les meves obligacions fiscals.
Segon. Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat.
I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de la Presidència de l'entitat.
Secretari/ària

Vist i plau

El/la president/a
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ANNEX 5- MODEL JUSTIFICACIÓ DESPESA
_________________________________________________________,
l'entitat______________________________

secretari/a

de

CERTIFICO:
Primer. Que l’import total de les despeses realitzades de les activitats dutes a terme per
______________________________________ durant la temporada 2016-2017, ha estat
de _________________ €.
Segon. Que s’adjunten les factures degudament autenticades, rebuts originals i les seves
còpies en documents enumerats de l’1 al ____ de les despeses esmentades, amb les dates
de pagament i que són les que s’indiquen:
N.

Tercer

Data
factura

NIF

Descripció despesa

€

Data
pagament

Tercer. Que s’han executat les activitats derivades de l’objecte subvencionat del qual se
sol·licita subvenció amb el grau de compliment, resultat i incidències que es detallen en la
memòria adjunta.
Quart. Que la subvenció ha servit per realitzar l’activitat que és objecte de la subvenció
sol·licitada/concedida.
Cinquè. Que la quantia de la subvenció efectuada per l'Ajuntament de Celrà, conjuntament
amb les altres fonts específiques de finançament de l'actuació, no supera el cost total de la
mateixa.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (12)
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
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
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7. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I DEL PLEC DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I
TRANSPORT DELS RESIDUS MUNICIPALS DE CELRÀ, SUBJECTA A REGULACIÓ
HARMONITZADA, I OBRIR LA CONVOCATÒRIA PER A CONTRACTAR
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I AMB ASSENYALAMENT DE DIVERSOS
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i
Medi Ambient, que explica, a tall de resum, les novetats del nou Plec de prescripcions
tècniques particulars i que s’han redactat d’acord amb criteris tècnics, informació
recollida pels treballadors ambientals que han actuat sobre el terreny i també de les
peticions i/o suggeriments recollits amb les enquestes. I destaca, entre altres, les
modificacions següents: la recollida del paper i cartró passa a ser setmanal en lloc de
quinzenal; la recollida addicional de l’orgànica a l’estiu deixa de ser-ho i passa a ser fixa
de maig a octubre; s’amplien els dies de recollida de dilluns a diumenge i s’afegeix una
recollida d’envasos el diumenge; quinzenalment es realitzarà una recollida doble
d’envasos i de resta, però en els habitatges plurifamiliars que valori l’Ajuntament es
passarà a recollir la resta en bosses de 30 l i amb xip, en comptes de cubells. La Sra.
Ferrer fa un resum de la resta de modificacions.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que comenta que en aquesta nova licitació hi ha uns condicionants per als licitadors i
que hi ha millores substancials, entre altres que hi haurà 2 camions en lloc d’1. Però això
pot comportar problemes i pregunta si s’ha arribat a un acord amb l’empresa pel que fa
a una xifra determinada o realment es corre el risc de que el concurs quedi desert.
El Sr. Fernàndez indica que sí que hi ha un increment del 27 % respecte de la licitació
anterior i que implica uns serveis que abans no hi eren. Aquest 27 % d’increment implica
uns 30.000 € anuals més per finançar escombraries i en el pressupost del 2017 hi ha
prevista una taxa d’escombraries de 105.000 € quan aquest nou servei costarà 329.000
€.
El Sr. Fernàndez diu que l’equip de govern pot respondre que es poden cobrir amb les
entrades que es produeixen per la venda de residus, però això és una taxa i no sap si
tècnicament aquesta ha de fer referència al total de cost i després dividir-la entre la
població o, a l’hora de fer-la, prèviament s’han de descomptar uns ingressos hipotètics i
després establir-la.
I, en aquest cas, el Sr. Fernàndez pregunta si es preveu incrementar la taxa
d’escombraries al centre de Celrà.
El Sr. Fernàndez vol saber com està el tema de les sancions i si serveixen d’alguna cosa i
finalitza dient que dóna un sí crític a aquesta proposta d’acord condicionat a que es
presti bé el servei i que l’increment del servei es noti també al carrer.
També pregunta com està el calendari de recollida del 2018, a la qual cosa la senyora
Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi Ambient, respon que el calendari
finalitza el 31 d’octubre i que de cares a novembre i desembre ja es començarà a repartir
el nou.
La Sra. Ferrer indica que en el cost total del servei de recollida ja queda reflectit al
pressupost amb un benefici industrial del 5 % més un 5 % de despeses generals.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Ramon Boada Oliveras, interventor, que contesta al
Sr. Fernàndez que en els estudis de costos sempre es fan les previsions de tots els
ingressos inherents a la taxa doncs no es pot sobrepassar mai el cost del servei. També

Acta 5/2017
13 de juny de 2017

és cert que el padró hauria d’augmentar doncs s’han de revisar les indústries perquè
possiblement moltes estan tributant malament. I s’està estudiant contractar una
empresa perquè creui les dades de l’IAE amb el que realment les empreses estan pagant
doncs hi ha moltes que han fet ampliacions i això no està recollit a la taxa. Per tant, no
cal incrementar la taxa sinó que tothom tributi pel que es té aprovat.
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Bartis que, responent a la pregunta del Sr. Fernàndez
de si s’ha negociat o no el preu amb l’empresa, respon que encara no s’ha adjudicat i el
fet de negociar quan encara s’està amb el Plec de clàusules és clarament prevaricació.
Demana per favor que no es facin preguntes de P3 en un Ple de qüestions que són molt
bàsiques doncs mai es negocia amb cap empresa sobre què es pagarà o no en relació
amb un Plec de clàusules ja que seria un delicte. I creu que són preguntes que sobren en
un Ple municipal.
L’alcalde indica que s’han introduit clàusules socials i això fa que només es puguin
presentar centres especials de treball. Les clàusules socials beneficien aquest tipus
d’empreses i la llei ho permet. No s’ha negociat res i el que s’ha fet és una molt bona
feina tenint en compte què demana la gent i què és necessari per intentar millorar el
màxim possible el servei. I es va contractar una empresa perquè fes l’estudi del cost del
servei.
Si la intenció és que el servei millori i es recicli més del que ja es fa al municipi, també és
poden ingressar més diners que poden ajudar a compensar aquesta diferència. Tot i
això, agraeix el gest del sí crític.
El Sr. Fernàndez creu que el problema està en els marges industrials, que aquest any
són d’un 5 % i es desconeix de quan eren fa quatre anys.
L’alcalde respon que és la mateixa empresa de fa quatre anys la que ha fet l’estudi del
cost del servei i ha aplicat els mateixos marges que en altres municipis que també fan el
porta a porta.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT, que
veu molt positivament les millores aportades, com que la recollida del cartró passi a ser
setmanal en lloc de quinzenal. Creu que amb aquestes millores que s’implantaran s’anirà
pel bon camí i ja en les reunions de l’Agència Catalana de Residus s’aconsella que els
ajuntaments implantin les recollides selectives (un percentatge del 65 % entre el 2020 i
2025). Això no serà possible si els ajuntaments no hi prenen part, i tot i que al principi
va tenir els seus dubtes de que aquest fos el millor sistema a l’hora de recollir a nivell
particular, ara ho veu clar i votarà que sí.
El Sr. Mas pregunta com queda al final el tema del vehicle elèctric i si el llogarà
l’empresa adjudicatària, a la qual cosa la Sra. Ferrer contesta que el posaran a disposició
de l’empresa adjudicatària amb una proposta i finalment l’empresa haurà de prendre una
decisió al respecte.
Pregunta si l’Ajuntament decidirà a quin particular es donaran les bosses amb xip, a la
qual cosa la Sra. Ferrer respon afirmativament.
Per finalitzar, el Sr. Mas insisteix amb l’àrea d’emergència i demana pressa tant a
l’Ajuntament com al Consell Comarcal perquè facin les gestions el més aviat possible per
implementar la targeta i evitar que forans entrin a l’àrea i la deixin amb l’estat tan
deplorable que es troba algunes vegades.
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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.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la contractació del servei de recollida
i transport de residus municipals de Celrà.
2.- S’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la licitació per a la contractació d’aquest servei.
3.- Han emès informe la Secretària i l’Interventor de la Corporació, els quals consten en
l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1.- Als articles 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) es regula el
procediment obert. La tramitació serà ordinària. Per a la valoració de les proposicions i la
determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris
directament vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del
TRLCSP.
Aquest contracte té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel fet
que es tracta d’un contracte de serveis, comprès a la categoria 16 de l’Annex II del
TRLCSP, i el seu valor estimat és superior als 209.000 euros, tal com estableix l’article 16
del TRLCSP.
2.- Estem davant un contracte administratiu de serveis, als efectes del que disposa l’article
10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del sector públic, ja que el contractista no es retribueix mitjançant tarifes ni
assumeix el risc econòmic empresarial del contracte i perquè els serveis objecte del
contracte es recullen a la categoria 16 de l’Annex II del TRLCSP, on es relacionen els
contractes administratius de serveis.
3.- De conformitat amb la Disposició Addicional Cinquena del TRLCSP podrà reservar-se la
participació en els procediments d’adjudicació de contractes a centres especials de treball,
havent de fer constar en l’anunci de licitació la referència d’aquesta disposició.
4.- A la vista del preu del contracte, o pressupost de licitació, d’acord amb l’article 87 del
TRLCSP, i donat que la seva durada és de 4 anys, és de 1.196.000,00 (IVA exclòs),
corresponent 299.000,00 Euros (IVA exclòs) a cadascuna de les anualitats, l’òrgan
competent per efectuar la present contractació i tramitar l’expedient és el Ple, d’acord amb
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,
donat que l’import del contracte supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost de la
Corporació.
5.- I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell
de 26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; el Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP); el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre; el Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic (RPLCSP); el Reial decret 300/2011, de 4 de
març, pel qual es modifica el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i
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s’habilitat el titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per modificar els seus annexos; el
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) (en allò que no s’oposi al TRLCSP
i al RPLCSP).
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.
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 dels següents
ACORD
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació amb centres especials de treball, subjecta a
regulació harmonitzada mitjançant procediment obert i amb assenyalament de diversos
criteris d’adjudicació, per al servei de recollida i transport de residus municipals de Celrà.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de recollida i transport de
residus municipals de Celrà, subjecta a regulació harmonitzada, mitjançant procediment
obert i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació.
Tercer.- Obrir la convocatòria de licitació del servei de recollida i transport de residus
municipals de Celrà, fent avinent que, durant el termini de 40 dies naturals, a comptar des
de la data de l’enviament de l’anunci del contracte a la comissió europea, es puguin
presentar proposicions per part dels licitadors. L’anunci també es publicarà al BOE, al BOP,
al tauler d’anuncis de la Corporació i al perfil del contractant de l’Ajuntament de Celrà.
Quart.- Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2017 a 2021, per finançar
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per als següents
imports (IVA no inclòs):
Anualitat

Import

2017

49.833,33 €

2018

299.000,00 €

2019

299.000,00 €

2020

299.000,00 €

2021

249.166,67 €

L’aplicació pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit serà la següent: 23.1621.22700
“servei de recollida RSU”.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (12)
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
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
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8. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE CURSOS I TALLERS ESPORTIUS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT
DE CELRÀ I DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CURSOS I TALLERS ORGANITZATS PER
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica que, respecte a l’Àrea d’Esports, explica
que hi ha hagut un canvi d’empresa en la gestió de la piscina que ha suposat un retard a
l’hora d’accedir-hi doncs a l’hora de fer el carnet l’empresa fa la fotografia, cosa que
implica una gestió més lenta i que hi hagin hagut algunes queixes al respecte. Els preus
que es canvien estan motivats perquè en l’Ordenança fiscal anterior s’especificaven 3
hores setmanals d’activitat d’aquasalus i aquafit, i ara en lloc de 3 hores es faran 2 hores
setmanals.
L’alcalde explica les modificacions dels preus de l’Escola d’Art.
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:
Han emès proposta de modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la
prestació del servei de cursos i tallers esportius organitzats per l’Ajuntament de Celrà per
part de l’àrea d’esports i proposta de modificació de l’ordenança reguladora del preu públic
per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament de Celrà per
part de l’àrea de cultura.
S’han emès els informes de secretaria i d’intervenció, de caràcter jurídic i econòmic.
I de conformitat amb el que disposa l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL);
l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en relació
amb l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;
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 dels següents
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les ordenances que han de regir a partir de
l’endemà de la publicació, i que figuren com a document annex del present acord:
o Ordenança número 1, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de
cursos i tallers esportius organitzats per l’Ajuntament de Celrà.
o Ordenança número 2, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de
cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament de Celrà.
Segon.- Sotmetre l’acord a un període d’informació pública mitjançant un anunci que s’ha
de publicar en el butlletí Oficial de la Província i a l’e-tauler de la Corporació, per un termini
de trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el butlletí Oficial
de la Província, per a la formulació, si s’escau, de reclamacions i al·legacions. En el supòsit
de no formular-se al·legacions ni reclamacions en el tràmit d’informació públic l’acord
inicial esdevindrà definitiu, prèvia publicació íntegra de la modificació de l’ordenança en el
BOP.
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ANNEX
Ordenança número 1: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE CURSOS I TALLERS ESPORTIUS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE
CELRÀ
1.- Es modifiquen les tarifes d’activitats aquàtiques de l’apartat 2 de l’article 4, titulat
“Quantia” amb el següent redactat:

Aquasalus 2h/setmana adults
Aquasalus 2h/setmana 65 anys o més

30,00 €/mes
23,00 €/mes

2.- S’afegeix una nova tarifa en les activitats aquàtiques de l’apartat 2 de l’article 4, titulat
“Quantia”, amb el següent redactat:

34,00 €/mes

Aquafit 2h/setmana adults

Ordenança núm. 2: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE CURSOS I TALLERS ORGANITZTS PER L’AJUNTAMENT DE CELRA
1.- Es modifiquen les tarifes de l’escola d’art de l’apartat 2 de l’article 4, titulat “Quantia”,
amb el següent:
ESCOLA D'ART
Matrícula
Matrícula per restacuració de mobles (inclou material)
Infantils
Cursos 1,5h/setmana
Adults
Cursos 2 h/setmana
Cursos 2,5 h/setmana
Cursos 3 h/setmana
Cursos 4 h/setmana

36,00
66,00

€
€

88,00

€/trim

104,00
108,00
128,00
150,00

€/trim
€/trim
€/trim
€/trim

2.- Es modifica l’apartat 4.2 de l’article 4, titulat “Quantia”, amb el redactat següent:
4.2.- Podran gaudir d’una reducció del 35% de la tarifa del preu de taquilla, les
persones de 65 anys o més, en les obres de teatre.
Per poder gaudir d’aquesta reducció caldrà acreditar-ho documentalment
3.- S’afegeix a l’últim paràgraf de l’apartat 6 de l’article 4, titulat “Quantia” també el cas de
venda d’edicions municipals.
4.- S’afegeixen noves tarifes a l’apartat 9 de l’article 4, titulat “Quantia” sobre el preu
públic venda d’edicions municipals, amb el detall següent:

EDICIONS MUNICIPALS
Un lot de cromos de l'àlbum d'elements patrimonials de Celrà
El llibre de Bernat Banyut
L'Auca d'en Bernat Banyut

1,00
20,00
1,00

€/u.
€/u.
€/u.
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (12)
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
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
9.DICTAMEN
SOBRE
L’APROVACIÓ
INICIAL
DE
PRESSUPOSTÀRIA 6/2017 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT.

LA

MODIFICACIÓ

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica que explica que una de les properes
actuacions que es farà al camp de futbol és instal·lar les grades, per un import de 64.325
€.
L’altra actuació que s’inclou en la modificació és per a l’estalvi energètic consistent a
canviar la il·luminació de les pistes de tennis per il·luminació LED i que ascendeix a
28.550 €.
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. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a la part dispositiva
d’aquest acord, per a les quals les consignacions previstes són insuficients en el
pressupost ordinari actual, estem davant unes despeses específiques que no es poden
demorar i es necessita tramitar l’expedient de concessió de suplement de crèdit que caldria
finançar amb romanent líquid de tresoreria.
2. La regidoria de Serveis Econòmics ha emès una memòria per la qual sol·licita la incoació
d’un expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit.
3. En data 31 de maig de 2017 ha emès informe l’interventor, que consta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 177.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en relació amb
l’article 35 segon paràgraf del RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria
pressupostària i comptable, els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits són les
modificacions del pressupost de despeses mitjançant el què s’assigna crèdit per realitzar
una despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i pel
qual no existeix crèdit en el pressupost, o el crèdit previst resulta insuficient, o no pot ser
objecte d’ampliació.
2. D’acord amb l’article 177.4 del TRLRHL, en relació amb l’article 36.1.c del RD 500/1990,
de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, els suplements de
crèdit i crèdits extraordinaris es podran finançar indistintament, entre altres recursos,
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mitjançant baixes i anul·lacions de crèdit i amb romanent líquid de tresoreria.
3. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL, en relació amb l’article 37.3 del RD 500/1990,
de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, la proposta de
modificació (previ informe de la Intervenció), serà sotmesa pel president a l’aprovació del
Ple de la corporació.
4. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL, en relació amb l’article 38.1 i 38.2 del RD
500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable,
l’aprovació dels expedients pel Ple es realitzaran amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos havent de ser executius dins el mateix exercici que es varen
autoritzar.
En la tramitació dels expedients de suplement de crèdit seran d’aplicació les normes sobre
informació, reclamacions i publicitat aplicables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat
local.
5. La Disposició addicional sisena de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera modificada per la LO 9/2013 disposa com podem
aplicar aquest superàvit.
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 dels següents
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 6/2017,
mitjançant concessió de suplement de crèdit, que es finança amb romanent líquid de
tresoreria, d’acord amb el detall següent:
Aplicació
pressupostària
40.9331.62200
40 9330 62200

Subconcepte
12.87000

Descripció
Millores instal·lacions esportives
Adequació camp de futbol

Denominació
RLT per a despeses generals.

Crèdits inicials

Modificació

223.791,28
4.043,52
227.834,80

28.550,00
64.325,00
92.875,00

Previsió inicial

Modificació

355.600,00
355.600,00

92.875,00
92.875,00

Crèdits defintius
252.341,28
68.368,52
320.709,80
Previsió
definitiva
448.475,00
448.475,00

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis, en l’e-tauler i en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona.
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’expedient del suplement de crèdit es
considerarà aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Quart.- Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la
Província, resumida a nivell de capítols.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
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Vots a favor (12)
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
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
10. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL 16 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DEL MUNICIPI DE
CELRÀ, RELATIVA A LA CREACIÓ DEL SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL
PÚBLIC I LA SEVA ASSIGNACIÓ A LA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER MAJOR,
14.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, que explica que es va aprovar inicialment la modificació puntual 16 del PGOU i
es van demanar els informes corresponents al Departament de Territori i Sostenibilitat,
al Departament de Cultura i a la Direcció General d’Aviació Civil i Ministeri de Foment. La
setmana passada van arribar tots els informes i van ser favorables i, per aquest motiu, el
que es proposa avui és l’aprovació provisional d’aquesta modificació puntual.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernandez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que comenta que vota en contra donat que considera que el Pati Feliu hauria de ser
una casa que hauria de formar part del patrimoni de Celrà i creu que hi ha altres
maneres d’ajudar la gent a aconseguir un habitatge que no amb un patrimoni històric
malbaratant-lo per aquesta qüestió. Hi ha sistemes d’ajuts directes que poden afavorir a
més gent i més llargament que no amb una inversió que realitzarà l’Ajuntament en una
casa que considera que hauria de formar part del patrimoni del municipi.
El Sr. Costa respon que el Departament de Cultura, en el seu informe, indica el següent:
En l’àmbit arquitectònic, l’elecció de la finca número 14 del carrer Major com a ubicació
d’habitatges dotacionals és encertada.
S’aprofita una finca ja edificada de titularitat pública que, per les característiques que
presenta, pot allotjar els nous usos proposats. Aquesta decisió, d’una banda, evita l’aparició
d’edificis en desús al centre del poble, i facilita la creació de noves dinàmiques socials, amb
la introducció d’un nou tipus d’habitatge al nucli antic. La nova ordenació afavoreix la
compactació del teixit urbà, facilita la mobilitat, redueix l’afectació paisatgística sobre el
territori i evita la dispersió de noves edificacions en l’entorn del poble.
En l’àmbit arqueològic no consta cap jaciment en aquest indret.

El Sr. Fernàndez diu aleshores que el desús el marcava l’Ajuntament donat que es tracta
d’un edifici propietat de la corporació que no el fa servir per a res.
El Sr. Costa respon que ja és sabut que estava en desús perquè a l’hora de fer
equipaments era molt complicat, d’acord amb l’opinió de l’arquitecta municipal, i per
aquest motiu es va decidir fer habitatges dotacionals.
L’alcalde comenta que pot entendre l’opinió del GM ICelrà-ERC-AM en el sentit que en
aquesta casa es podria fer una altra cosa i que ara es malbarata, però una casa que es
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destina a habitatge social quan fa anys que està tancada no creu que sigui malbaratar. I
no creu que ningú pugui parlar de malbaratar si es tenen en compte les dues famílies
que tindran la gran sort de poder accedir als dos primers pisos d’habitatge social de
lloguer de la història de Celrà.
El Sr. Fernàndez considera molt més important un ajut directe que pot beneficiar a molta
més gent que dos habitatges que tan sols poden beneficiar a dues famílies.
L’alcalde respon que sembla que no donin ajuts directes i recorda al Sr. Fernàndez que
quan governaven junts donaven molts ajuts individuals a famílies que no poden fer front
a moltes de les seves despeses. A l’Ajuntament no s’ha presentat en els últims sis anys
cap família dient que no pot pagar una factura i ha tornat a sortir sense ajut.
I, per una altra banda, s’incrementen un 200 % els pisos de protecció de lloguer social
per a les famílies. Pot entendre que el Sr. Fernàndez no estigui d’acord amb el lloc, però
creu que la iniciativa és bona.
El Sr. Fernàndez retira la paraula malbaratament perquè ho deia des d’un punt de vista
arquitectònic.
El Sr. Bartis pregunta si una de les propostes del Sr. Fernàndez per a aquesta
infraestructura municipal seria un alberg, a la qual cosa respon afirmativament.
El Sr. Bartis indica que amb els problemes d’accessibilitat que té la finca s’hauria de
veure com es pot construir un alberg. Creu que, a banda de votar en contra de les coses,
també s’han de portar propostes i no fer tan sols demagògia política de les coses.
El Sr. Fernàndez respon al Sr. Bartis que qui fa demagògia és ell doncs des de que fa dos
anys que governa la CUP demana que comprovi a quantes coses han votat que no, ja
que ha votat més del 99 % de les seves propostes a favor.
El senyor Enric Cabarrocas Illa, portaveu del GM ICelrà-ERC-AM, pregunta si es va
consultar a la ciutadania què volia que es fes amb la Casa Feliu, a la qual cosa l’alcalde
va fer una consulta amb els serveis municipals de què li feia falta a la ciutadania. I el
servei d’habitatge de l’Oficina Municipal d’Habitatge que hi ha a l’Ajuntament està
saturadíssima i tan sols al mes de maig van acudir-hi 59 persones. A partir d’aquí no
calen moltes enquestes per aconseguir que una casa que està en desús se li doni ús per
a una demanda social que hi ha al municipi.
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 sessió plenària de data 13 de desembre de 2016 l’Ajuntament de Celrà va aprovar
inicialment els documents que integren la modificació puntual número 16 del Pla General
d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà, redactada per Mariné-Pascual arquitectes,
relativa a la creació del sistema d’habitatge dotacional públic i la seva assignació a la
parcel·la situada al carrer Major, 14 de Celrà.
2. Es va sotmetre la modificació 16 del PGOU de Celrà, juntament amb els documents que
la integren, a informació pública pel termini d’un mes mitjançant un anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 241, de data 20 de desembre de 2016, al Punt
Avui de data 22 de desembre de 2016, a l’e-tauler de la pàgina web i al tauler d’edictes de
la corporació. Durant el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació.
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3. Es va sol·licitar informe a l’òrgan ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat
(registre de sortida municipal número 2296, de data 28 de desembre de 2016), al
Departament de Cultura (registre de sortida municipal núm. 2295) i a la Direcció General
d’Aviació civil - Ministeri de Foment - (registre de sortida municipal núm. 2294 de data 28
de desembre de 2016).
4. En data 9 de febrer de 2017 (registre d’entrada municipal número 603), el Departament
de Cultura emet informe en el que prescriu que no ha d’informar ja que no afecta cap de
les categories de BCIN previstes a l’article 2.1.g del Decret 276/2005, sinó que només cal
que se li doni compte del contingut dels informes emesos pels tècnics de la Direcció
general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. I a tal efecte, adjunten aquest informe
en el que es valora, en l’àmbit arquitectònic, positivament la modificació pel fet que
introdueix una nova clau urbanística al planejament general, anomenada “Sistema
d’habitatges dotacions públics” (Clau HD) i es considera oportú i necessari la inclusió
d’aquesta nova clau a la normativa urbanística del municipi. I indiquen que l’elecció de la
finca número 14 del carrer Major com a ubicació d’habitatges dotacionals és encertada ja
que evita l’aparició d’edificis en desús al centre del poble, i facilita la creació de noves
dinàmiques socials, amb la introducció d’un nou tipus d’habitatge al nucli antic. I en l’àmbit
arqueològic, no consta cap jaciment en aquest indret.
5. En data 22 de març de 2017 (registre d’entrada municipal número 10.194) la Direcció
General d’aviació civil - Ministeri de Foment – informa favorablement la modificació puntual
en relació a les servituds aeronàutiques.
6. En data 12 d’abril de 2017 (registre d’entrada municipal número 10.465), l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona del Departament de Territori i
Sostenibilitat emet informe en el que es conclou que des de l’òptica estrictament ambiental
no s’efectuen consideracions addicionals i la modificació pot prosseguir la seva tramitació
urbanística.
FONAMENTS DE DRET
Atès que no s’han presentat al·legacions, i d’acord amb els articles 85.1, 96 i 80.a del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme i articles 117.3 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei d’urbanisme.
I vista la competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local i 52.2.c del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual número 16 del PGOU del municipi
de Celrà, redactada per Mariné-Pascual arquitectes integrada pels documents següents:





Una memòria descriptiva i justificativa de la modificació
Estudis i informes complementaris
Normativa urbanística proposada
Plànols

Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona perquè
l’aprovi definitivament.
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor (8)
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
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
Vots en contra (4)
GM ICelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
11. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL 1 DEL PLA ESPECIAL DEL NUCLI ANTIC DE CELRÀ, RELATIVA A
QUALIFICAR COM A SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC LA PARCEL·LA
DEL CARRER MAJOR, 14.
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 sessió de Junta de Govern Local, de data 20 de desembre de 2016, l’Ajuntament de
Celrà va aprovar inicialment els documents que integren la modificació puntual número 1
del Pla Especial del Nucli Antic de Celrà, redactada per Mariné-Pascual arquitectes, relativa
a qualificar com a sistema d’habitatge dotacional públic la parcel·la situada al carrer Major,
14 de Celrà.
L’objectiu d’aquesta modificació és donar resposta a la iniciativa municipal d’impulsar la
creació d’habitatges destinats a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de
persones amb necessitats d’assistència o emancipació justificades en polítiques socials
prèviament definides. L’escassetat de les promocions privades d’habitatges de lloguer, les
tipologies edificatòries de nova construcció i els preus que assoleixen deixen fora de l’abast
a un segment de la població que té una reduïda capacitat adquisitiva.
Per tal d’assolir aquest objectiu, aquesta modificació proposa qualificar com a sistema
urbanístic d’habitatge dotacional la finca situada al carrer Major, 14, del nucli antic de
Celrà. Aquesta finca, de 65,97 m2, és de titularitat pública i, de conformitat amb el
planejament vigent, està qualificada de zona de nucli antic (clau 1a).
Aquesta modificació afecta formalment al redactat de l’apartat 4 de l’article
7.Determinacions gràfiques, ja que s’hi afegeix la qualificació de sistema urbanístic
d’habitatge dotacional entre les claus identificatives establertes en el Pla. I modifica el
plànol 3.Ordenació proposada del PEUNA canviant la qualificació de la finca del carrer
Major, 14.
2. Es va sotmetre la modificació 1 del Pla Especial Urbanístic del Nucli Antic de Celrà,
juntament amb els documents que la integren, a informació pública pel termini d’un mes
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 2, de data 3 de
gener de 2017, al Punt Avui de data 5 de gener de 2017, a l’e-tauler de la pàgina web i al
tauler d’edictes de la corporació. Durant el període d’informació pública no es va presentar
cap al·legació.
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3. Es va sol·licitar informe a l’òrgan ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat
(registre sortida municipal número 301, de data 17 de febrer de 2017) al Departament de
Cultura (registre de sortida municipal número 356, de data 27 de febrer de 2017) i a la
Direcció General d’Aviació civil - Ministeri de Foment -(registre de sortida municipal núm.
303, de 17 de febrer de 2017).
4. En data 2 de març de 2017 (registre d’entrada municipal número 901), l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona del Departament de Territori i
Sostenibilitat emet informe en el que es conclou que des de l’òptica estrictament ambiental
no s’efectuen consideracions addicionals i la modificació pot prosseguir la seva tramitació
urbanística.
5. En data 14 de març de 2017 (registre d’entrada municipal número 1.029), el
Departament de Cultura emet informe en el que prescriu que no ha d’informar ja que no
afecta cap de les categories de BCIN previstes a l’article 2.1.g del Decret 276/2005, sinó
que només cal que se li doni compte del contingut dels informes emesos pels tècnics de la
Direcció general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. I a tal efecte, adjunten aquest
informe en el que es valora, en l’àmbit arquitectònic, positivament la modificació pel fet
que introdueix una nova clau urbanística al pla especial urbanístic del nucli antic de Celrà,
anomenada “Sistema d’habitatges dotacions públics” (Clau HD) i es considera oportú i
necessari la inclusió d’aquesta nova clau a la normativa urbanística del municipi. I indiquen
que l’elecció de la finca número 14 del carrer Major com a ubicació d’habitatges dotacionals
és encertada ja que evita l’aparició d’edificis en desús al centre del poble, i facilita la
creació de noves dinàmiques socials, amb la introducció d’un nou tipus d’habitatge al nucli
antic. I en l’àmbit arqueològic, no consta cap jaciment en aquest indret.
6. En data 2 de juny de 2017 (registre d’entrada municipal número 10.194) la Direcció
General d’aviació civil - Ministeri de Foment – informa favorablement la modificació puntual
del Pla Especial Urbanístic del Nucli antic de Celrà en relació a les servituds aeronàutiques.
FONAMENTS DE DRET
Respecte a la tramitació de l’expedient de modificació de les figures del planejament
urbanístic, l’article 96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen
la formació.
És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el que regula la tramitació dels
plans urbanístics derivats.
Per tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 85, 96 i 80.c) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
I vista la competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local i 52.2.c del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual número 1 del Pla Especial del Nucli
Antic de Celrà, redactada per Mariné-Pascual arquitectes integrada pels documents
següents:


Una memòria descriptiva i justificativa de la modificació
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Estudis i informes complementaris
Normativa urbanística proposada
Plànols

Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona perquè
l’aprovi definitivament.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor (8)
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
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
Vots en contra (4)
GM ICelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
12. DICTAMEN
PÚBLIQUES.

SOBRE

L’APROVACIÓ

D’UNA

MOCIÓ

SOBRE

PENSIONS

L’alcalde dóna la benvinguda als Iaioflautes, els quals han sol·licitat a l’alcalde efectuar
una exposició sobre la moció que es proposa. L’alcalde, de conformitat amb el que diposa
l’article 228.1 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, amb
anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia, cedeix la
paraula a un dels membres de l’entitat per tal que pugui exposar-la.
Seguidament, un membre dels Iaioflautes diu el següent:
laioflautes Girona, Marea Pensionista de Girona i XDS presentem aquesta moció per
demanar que doneu recolzament a la defensa d'un dret individual i social que cada cop
esta más en precari: les pensions.
Aquesta moció es presentarà a tots els municipis de Girona. I forma part d'una campanya
de recollida de signatures que es porta a terme a Catalunya i a la resta de l'Estat.
La finalitat és fer arribar les signatures recollides al Síndic de Greuges, demanant la seva
intervenció davant la Defensora del Pueblo per preservar les pensions del deteriorament a
que estan sotmeses ara i, especialment, ho estaran en un futur proper.
Les signatures són importants, però encara ho és més la possibilitat de parlar amb la gent i
donar-los la informació que sovint els mitjans de comunicació els han amagat o
desdibuixat.
Els pensionistes i, encara més, els futurs pensionistes, tenen dret a ser informats amb
pluralitat de la situació real de les pensions públiques:
- Si ara les pensions públiques estan en perill, per què ens han portat a aquesta
situació?
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- Quin futur tenen les pensions en mans dels actuals gestors? No hi haurà diners per
poder-les pagar? És imprescindible augmentar impostos per cobrir les pensions?
- Per que el Fons de Reserva, la guardiola de les pensions, resulta que esta quasi
buida?
- Quin futur dibuixaria obrir la porta a les pensions privades com a alternativa de les
públiques?
Són moltes informacions que s'han donat parcialment o s'han maquillat. És molt important
que tothom pugui tenir accés a aquestes informacions.
A més a més de la informació oficial, hi ha una altra realitat que no es pot escamotejar, i
demanem la vostra ajuda i col·laboració activa per poder accedir als conciutadans i fer-losla arribar.
El pensionistes, i els futurs pensionistes, estan atrapats per una legalitat conformada per
dues lleis que comprometen injustament el seu futur.
La reforma laboral es va presentar com una eina que hauria d'incentivar la contractació.
Però en realitat obre la porta al treball escombraria, al treball en temps parcial, al treball
per temporades, a les retribucions insuficients, i facilita l'acomiadament. Un 20 % dels
treballadors contractats en aquestes condicions no poden sortir de la situació de pobresa.
Altres, menys afortunats, es veuen abocats a un atur que a més de la pèrdua de la feina,
compromet l'estabilitat personal i familiar.
La reforma de la Llei de pensions demana més anys treballats per poder accedir a la pensió
plena i això, en un moment d'atur notable, condemna a molta gent.
Per establir el còmput que determina la pensió que es rebrà es comptabilitzen més anys.
Això penalitza als que han perdut el treball dins dels darrers 15 anys.
S'amaga que les persones que han quedat a l'atur per culpa de la crisi poden veure
retallada substancialment la seva futura pensió. És a dir, que poden acabar pagant
doblement una crisis que ells no han provocat sinó que en són les víctimes.
Segons CCOO i UGT d'aquí 15 anys les pensions, la dels que la puguin tenir sense retallar,
d'acord amb la nova llei, poden perdre entre un 14,8 i un 28,3 % de capacitat adquisitiva.
Segons la Federación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) podria arribar a un 35 % en el cas de
les pensions més baixes.
A partir de 2019 l'edat de jubilació quedarà fixada en els 67 anys, però ja apareixen veus,
com la del Governador del Banc d'Espanya, que proposen que l'edat de jubilació s'elevi
encara més i que es promogui que els treballadors obrin un pla de pensions privat per
complementar la migrada pensió pública.
I és lògic el que planteja: ell té una feina poc representativa de la realitat del món del
treball i, aquest 2016, el seu sou ha augmentat un 4,5 %, és a dir cobra 183.969 euros:
així si que es pot subscriure un pla de pensions privat. Però un treballador ho té difícil.
Darrerament han aparegut als mitjans de comunicació falques publicitàries explicant els
avantatges dels plans de pensions privats, pàgines senceres instant a subscriure'n. Ben
segur que vosaltres també n'heu pogut llegir, però hi ha informacions que jo, com a mínim,
no he pogut trobar en escrits de caire divulgatiu. Són informacions que expliciten els
inconvenients que tindria la generalització de les pensions privades.
Quan us demanem el vostre recolzament actiu i la vostra adhesió a la campanya engegada
per reconduir les pensions públiques per tal de dignificar-les i donar-les-hi sentit social, ho
fem des del convenciment que tots vosaltres, més enllà de línies de partit, teniu assumit el
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compromís que vàreu contraure amb la ciutadania quan us vàreu presentar a les eleccions
municipals i, més encara, quan vàreu acceptar l'acta de regidor.
És des d'aquest convenciment que us demanem que voteu favorablement aquesta moció.
Tots els punts, de l'1 al 5, estan proposats per defensar el dret a tenir una pensió que sigui
digna, social i no discriminatòria tant pels que ja la tenen com, encara més, pels que l'han
de tenir en un futur proper.
En nom de laioflautes Girona, Marea Pensionista de Girona , XDS i especialment, de tots
aquests pensionistes o futurs pensionistes, gracies per la vostra atenció i la vostra voluntat
de garantir activament la pervivència digna de les pensions públiques.

L’alcalde indica que tothom que vulgui pot venir a firmar a l’Ajuntament en suport
d’aquesta moció i tot seguit cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea,
secretària, que fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
La presentació d’aquesta moció, a la que donen suport els Iaioflautes, la Marea pensionista
i la Xarxa pels drets socials respon a la certesa que estem vivint una situació de pèrdua de
drets socials i individuals, molt especialment en l’àmbit de les pensions. No es tracta d’una
apreciació sinó d’una certesa, d’una constatació avalada per les dades de diferents
organismes i des de la Xarxa pels Drets Socials, els Iaioflautes i la Marea Pensionista
volem, una vegada més, defensar aquests drets.
La crisi econòmica actual, que ara no és moment ni lloc per a valorar, ha tingut com a
conseqüència l’augment de l’atur, l’existència d’uns salaris més baixos i, com a reacció
davant la incertesa, la disminució demogràfica. D’altra banda, la guardiola creada amb el
Pacte de Toledo està a punt d’esgotar-se per l’ús no previst que n’ha fet el govern
espanyol.
Darrerament, durant l’any 2016, s’ha parlat molt de les pensions. Cal tenir present que el
Sistema Públic de Pensions ha tingut ja dues reformes durant els últims cinc anys i, en lloc
de donar-li l’estabilitat buscada teòricament, no han fet altra cosa que rebaixar el poder
adquisitiu de les pensions i abocar-les, d’aquí a uns quinze anys, a una situació que en lloc
de permetre viure serviria únicament per a sobreviure.
Veiem que l’economia va créixer el primer i segon trimestre del 2016 un 3,4%, i el tercer
un 3,2. Si mirem l’atur, ha baixat: a Catalunya ha passat, entre 2015 i 2016, del 17,7% al
14,9%. A Espanya, en el mateix període, ha passat del 20,9% al 18,6%. Si tenim
creixement i baixa l’atur, les pensions s’haurien de poder recuperar lentament. Si mirem
els salaris, veiem que han baixat de mitjana un 0,3% entre setembre de 2015 i 2016. Si
mirem les càrregues socials, els diners que els empresaris han de dipositar a la Seguretat
Social, veiem que han baixat un 0,9% gràcies a les bonificacions que s’apliquen a les
cotitzacions. Així, les pensions públiques no poden refer-se.
Les conseqüències de la reforma laboral, conjuntament amb la darrera reforma de les
pensions, tenen i tindran un impacte nefast en la situació econòmica dels actuals
pensionistes i, encara més, en la dels futurs pensionistes. Creix l’economia, hi ha menys
atur però la precarietat laboral i la devaluació salarial, promoguda per la reforma que va
aprovar el PP, ha elevat la proporció de treballadors pobres (els que, fins i tot amb feina,
no arriben a uns ingressos suficients per cobrir les seves necessitats bàsiques) fins al
13,2%, el tercer nivell més alt de la UE, després de Romania i Grècia. Si l’economia creix
(més PIB), caldria esbrinar on és, aquesta riquesa que es crea.
Espanya és un dels estats de la UE que té unes pensions més baixes. L’actualització de les
pensions amb un 0,25% d’augment, independentment de l’IPC, no farà altra cosa que
agreujar la situació. L’any 2011, la pensió representava el 72,4% del sou que cobrava el
pensionista, i es preveu que l’any 2060 representi únicament el 56%, segons l’OIT. I això
es veu agreujat per l’aplicació d’una fórmula de càlcul de la pensió que discrimina els
pensionistes de més edat, amb una reducció major de la pensió. L’aplicació d’aquesta
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fórmula suposarà un problema greu per a les dones, perquè tenen una major esperança de
vida.
La reforma suposa, així mateix, un augment de la dificultat per poder aspirar a una pensió
plena: la jubilació serà als 67 anys, i es farà el càlcul basant-se en els darrers 25 anys
cotitzats i demanant 37 anys de cotització per retirar-se amb el 100% de la base
reguladora. Això, en un moment d’atur important, es pot convertir en una llosa per
aquelles persones que han estat anys a l’atur o que han tingut la desgràcia de perdre la
feina en els darrers anys de la seva vida laboral.
El futur, segons Luis Maria Linde, governador del Banc d’Espanya, serà dur, i ens recomana
treballar més enllà dels 67 anys (per poder pagar més a la Seguretat Social i poder cobrar
menys temps la pensió) i anar dipositant els estalvis en una pensió privada per compensar
la pèrdua de poder adquisitiu de la pensió pública. Això, és clar, qui pugui estalviar alguna
cosa. Sort que Marcos Peña, president del Consejo Económico y Social, ens anima:
“Quédense tranquilos, su pensión se la garantizo yo”. I és cert, les pensions del futur estan
garantides: any darrere any seran més minses i dibuixaran un futur de pensionistes
empobrits.
Aquestes reformes, i les conseqüències que tindran en un futur, han sortit poc als mitjans
de comunicació, i, quan hi apareixen, sovint és per presentar-les com a exuberants i
finançades pels joves. Al mateix temps, però, es diu a aquest joves que, a causa de la
generositat de les pensions actuals, aquestes no podran subsistir i que ells hauran de
cercar un refugi en les pensions privades. Resulta sorprenent la manca de debat social
sobre aquest tema. La major part dels mitjans de comunicació vehiculen l’opinió dels
economistes que únicament veuen la possibilitat d’accentuar les mesures restrictives de la
despesa, sense plantejar-se altres alternatives que siguin permeables a les necessitats
socials.
Veiem i vivim la necessitat d’informar la població més directament afectada: jubilats,
futurs jubilats o gent gran en situació d’atur. Considerem imprescindible que els ciutadans
siguin conscients del risc que representa que es tanqui l’actual revisió dels Pactes de
Toledo en els termes en què està plantejada actualment. Cal una resposta clara, unida i
pública davant l’amenaça de convertir les pensions en una aportació residual.
Com a alternativa a aquesta reforma que, segons el FUNCAS, ens pot portar a veure
retallat el poder adquisitiu de les pensions un 35%, els signants de la moció plantegem i
volem fer arribar a l’opinió pública les següents demandes:
•

•
•
•

Que les pensions quedin contemplades dins dels Pressupostos Generals de l’Estat
com una despesa més. Les quotes no s’haurien d’eliminar per poder recuperar els
Fons de Reserva de la Seguretat Social (la Guardiola). Recuperar un model de
revalorització automàtica de les pensions en relació amb l’IPC real per assegurar el
manteniment del poder adquisitiu, començant per l’1,9 que es va perdre ja l’any
2012. Reimplantar la jubilació als 65 anys.
Treballar per la millora de l’actual model de pensions públiques per avançar cap a
un model de pensió i de salari mínim per damunt dels 1.000 euros.
Incorporar al Règim General de la Seguretat Social les persones empleades de la
Llar, amb tots els drets, inclosa la prestació per atur i la cobertura de les llacunes
de cotització.
Retornar a la situació anterior al 2 d’agost de 2011 en el sistema de cobertura de
llacunes de cotització durant el període de càlcul de les pensions.

Així mateix, per poder garantir una vida digna als pensionistes, més enllà de les
pensions, demanem també:
•

Eliminar qualsevol tipus de copagament o repagament sanitari.

•

Preservar els serveis públics contra la tendència privatitzadora que els va
deteriorant i desvirtuant.
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•

Reconeixement del dret a uns subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas).

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 dels següents
ACORD
Primer. Mostrar el suport de l’Ajuntament a les reivindicacions exposades en aquesta
Moció.
Segon. Reclamar a la Generalitat de Catalunya el compromís de treballar per garantir un
sistema de pensions dignes i basat en principis de justícia social i equitat.
Tercer. Proposar al Casal de la Gent Gran Can Ponac d’implicar-se en l’organització de
sessions informatives i futures accions.
Quart. Oferir tot el suport municipal per tal de facilitar les xerrades informatives als centres
cívics, i altres espais municipals que s’acordi, així com facilitar els permisos i l’ajuda
material necessària.
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria d’Estat
de la Seguretat Social i a l’associació de Iaioflautes (iflautesgirona@gmail.com).

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (12)
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,
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
13. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Ramon Boada Oliveras, interventor, que explica que
l’any 2016 ha estat un exercici favorable econòmicament per a l’Ajuntament de Celrà de
tal manera que el romanent de Tresoreria de lliure disposició per a despeses generals
ascendeix a 3.219.740,70 € quan a l’exercici anterior era de 2.513.063,94 €.
El resultat pressupostari és de 1.292.924,89 € i s’han aconseguit complir tots els
objectius de la Llei sobre estabilitat pressupostària. Això implica que l’Ajuntament pot fer
inversions com les que s’estan aprovant ara amb les modificacions pressupostàries. Són
inversions sostenibles, i es podran realitzar fins a 847.772,57 €.
L’interventor indica que s’ha generat una capacitat d’inversió equivalent a un 22’7 %,
amb el que s’han superat les previsions que hi havia. L’endeutament s’ha reduït, com
està passant els últims anys, i actualment tan sols representa un 8’9 % dels ingressos
corrents.
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Amb la Tresoreria que tenia l’Ajuntament a 31 de desembre podia fer front a tots els
deutes que hi havia i, per aquest motiu, considera que és una situació favorable.
El Sr. 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. Format per la Intervenció el Compte General de la corporació de l’exercici 2016, per
Decret d'Alcaldia 144/2017, de 10 de març, es va convocar la Comissió Especial de
Comptes pel dia 4 d’abril de 2017.
Aquest dia, el Compte General es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de
Comptes, que el va informar favorablement.
2. El Compte General, amb l'informe de la Comissió, es va exposar al públic mitjançant un
edicte que es va publicar al BOP de Girona número 68, de 6 d’abril de 2017, al tauler
d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació pel termini de quinze dies durant els quals i vuit
més els interessats podien presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Durant aquest termini no se’n va presentar cap.
3. Per Decret d’Alcaldia 321/2017, de 17 de maig, es va convocar la segona reunió de la
Comissió Especial de Comptes pel dia 23 de maig de 2017, en la què es va acordar elevar
el Compte General al Ple de la corporació juntament amb els justificants i antecedents per
aprovar-los.
FONAMENTS DE DRET
1. S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. L’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala que acompanyat dels informes
de la Comissió Especial de comptes i de les reclamacions formulades, el Compte general se
sotmetrà al Ple de la corporació per aprovar-lo abans del dia 1 d’octubre.
3. L’article 214.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala que les entitats locals rendiran
al Tribunal de Comptes el Compte general aprovat.
4. L’article 4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, disposa que
les corporacions locals han de remetre els comptes de cada exercici directament a la
Sindicatura de Comptes.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió Especial
de Comptes, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Aprovar el compte general de la corporació de l'exercici 2016, de conformitat amb l’informe
d’Intervenció, i remetre’l a la Sindicatura de Comptes.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
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Vots a favor (12)
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
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
14. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.
En compliment del que estableix l’article 91.4 del ROF, l’alcalde proposa que s’inclogui
per raó d’urgència a la consideració del Ple un assumpte no comprès dins de l’ordre del
dia i que correspon a la moció de rebuig als pressupostos generals de l’Estat 2017.
L’alcalde explica que el pressupost per al 2017 afecta els municipis i complica la feina
que s’està fent perquè inclou nous obstacles per tal que que serveis que ara són externs
puguin arribar a ser municipals. Des de finals del 2011 les mesures que ha imposat el
Govern espanyol han perjudicat els municipis a l’hora de fer inversions, contractar
personal, augmentar els sous, etc… i ara per a aquest pressupost es tornen a incloure.
Per aquest motiu, i abans que s’aprovin els pressupostos generals, aquesta moció passa
amb caràcter urgent pel Ple amb la finalitat que les Corts Generals i el Govern espanyol
tinguin constància.
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat.
14.1. Moció de rebuig als pressupostos generals de l’Estat 2017
L’alcalde fa la proposta següent al Ple:
Exposició de motius
Des que es van aprovar les normes de gobernanza de la Unió Europea (UE) els comptes
del regne d'Espanya, són supervisades per Brussel·les i la Troica. La norma fonamental és
“el sostre de despesa”, què és el topall que s'aplicarà en inversió pública, social i serveis
del benestar. Afecta plenament als Ajuntaments i l'objectiu és complir amb les polítiques
d'austeritat que la Troica imposa.
Als ajuntaments tot es complica més per la llei Montoro i la d'estabilitat pressupostària,
agreujat tot això, pels plans de finançament i refinançament local, que amb l'excusa de
sanejar els comptes locals i satisfer els petits deutes a proveïdors locals, estan en realitat
servint per abonar diners a les grans empreses contractistes de serveis públics locals i a
carregar d'interessos i deute als ajuntaments a fi de fer negoci els grans bancs privats
especialment. Els pressupostos en realitat, a més d'acabar amb l'austeritat, haguessin de
contenir un pla de refinançament local públic i just.
El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 inclou nous obstacles a les
municipalitzacions de serveis públics per part dels Ajuntaments actualment externalitzats.
En la seva disposició addicional vint-i-setena, s'estableix que cap administració pública
podrà incorporar en qualitat d'empleat públic als treballadors de les contractistes de
concessions d'obres o serveis "quan els contractes s'extingeixin pel seu compliment, per
la seva resolució inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o intervenció del servei". També
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s'aplicarà aquesta restricció al personal laboral que treballi per a societats mercantils
públiques, fundacions públiques, consorcis o un altre tipus de societats integrades en
l'administració.
La disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment d'una
sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es garanteixin els
principis d'igualtat, mèrit i capacitat, els treballadors de contractes privades que
s'incorporin a l'administració es comptabilitzaran com a personal de nou ingrés del
còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als límits que estableix la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat.
Tot el projecte lamina l'autonomia municipal en un nou intent del govern de l'Estat
Espanyol de recentralitzar les competències en clau espanyola.
Sobre la
següent

base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del

ACORD
Primer. Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat basats en l'austeritat, la
pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles per
dur a terme municipalitzacions dels serveis públics.
Segon. Manifestar la nostra oposició a la Llei Montoro i a la constant agressió contra
l'autonomia local i les obligacions imposades als ajuntaments tendents a privatitzar les
seves funcions i ser finançadors obligats de negocis privats i bancs i a recentralitzar-les
en clau espanyola.
Tercer. Eliminar totes les traves que impedeixen la remunicipalización dels serveis i el
servei públic local. Les polítiques de privatització i els foscos contractes de prestació de
serveis, tan sols han servit per encarir els serveis municipals i afavorir a grans empreses
privades.
Quart. Comunicar aquest acord a la presidència del Govern de l'Estat Espanyol i les Corts
Generals, i a cadascun dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT, que
espera que aquesta hagi de ser la última moció contra els pressupostos que s’hagi de
passar pel Ple, donat que ja hi ha data i pregunta.
L’alcalde també ho desitja.
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (12)
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
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin
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II
PART DE CONTROL
15. DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’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

Interessat

2017/0358 SECRETARIA
2017/0357 M.V.G.
2017/0356 E.F.B.
2017/0355 R.F.P.
2017/0354 SECRETARIA

Descripció
Convocatòria comissió informativa directorial de data 7 de
juny de 2017
Concessió 15 dies de permís per matrimoni
Emissió targeta aparcament per a persones amb
disminució
Emissió targeta aparcament per a persones amb
disminució
Sol·licitud subvenció GENCAT per a despeses de
funcionament de l'EMDC

2017/0353 CULTURA

Sol·licitud subvenció INAEM per Desembre en dansa 2017

2017/0352 COMPTABILITAT
2017/0351 AMPA AULET
ENRIC FERRER I FILL
2017/0350
SA

Aprovació relació factures remesa F/2017/19
Autorització ús espais escola Aulet

2017/0349 SECRETARIA
2017/0348 SECRETARIA
2017/0347 SECRETARIA
2017/0346 SECRETARIA
2017/0345 CULTURA
2017/0344 DIPSALUT
2017/0343 N.L.A.
2017/0342 INTERVENCIO
PIROTECNIA ROSADO
SL
2017/0340 X.P.B.
2017/0339 J.B.E.
2017/0341

2017/0338 DRAGCLIC SL

Concessió llicència d'obres de caràcter provisional
Incoar
procediment
sancionador
per
infracció
administrativa
Incoar
procediment
sancionador
per
infracció
administrativa
Incoar
procediment
sancionador
per
infracció
administrativa
Incoar
procediment
sancionador
per
infracció
administrativa
Sol·licitud subvenció Escenaris 2017 al Consell Comarcal
del Gironès
Sol·licitud subvenció projectes que lluiten contra la
pobresa i l'exclusió social
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia
per llicència d'activitat
Modificació pressupost 5/2017: generació de crèdit per
nous ingressos
Autorització caseta pirotècnia 2017.
Autorització caseta pirotècnia 2017.
Autorització caseta pirotècnia 2017.
Adjudicació contracte menor llicència i manteniment
programa DRAC
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2017/0337
2017/0336
2017/0335
2017/0334

COMPTABILITAT
CULTURA
CULTURA
CULTURA

2017/0333 SECRETARIA
2017/0332 SECRETARIA
2017/0331 SECRETARIA
2017/0330 N.B.C.
GIRONA DISSENY
TECNIC SL
2017/0328 SECRETARIA
2017/0329

2017/0327 SECRETARIA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
2017/0325 TIRGI
MINISTERIO DE
2017/0324 AGRICULTURA PESCA
Y MEDIO AMBIENTE
2017/0323 PERSONAL
2017/0326

2017/0322 SECRETARIA

Aprovació relació factures remesa F/2017/18
Autorització ús teatre ateneu Esplai Celrà
Autorització ús sala entitats torneig Scrabble Celrà
Autorització ús espais municipals: festes aniversari
Delegació potestat sancionadora per infraccions en
matèria de trànsit viari urbà
Imposició sanció per infracció administrativa
Aprovació Pla Seguretat obra edificació auxiliar zona
esportiva de Celrà
No donar per complimentat el tràmit de comunicació
prèvia obra menor
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia
per obra menor
Declaració de caducitat de dret funerari
Llistat provisional admesos i exclosos borsa treball
educadores
Sol·licitud subvenció OSIC: adquisició llibres
facturació paper i cartró mes d'abril 2017
Sol·licitud
Ambiente

subvenció

Planes

de

impulso

de

Medio

dietes per nòmina mes de maig2017
Convocatòria pública per nomenament de Jutge/essa de
Pau

2017/0321 INTERVENCIO

Segona convocatòria Comissió Especial de Comptes 2016

2017/0320 M.C.D.S.
2017/0319 COMPTABILITAT
VINCLE ASSOCIACIO
2017/0318 PER LA RECERCA I
L'ACCIO SOCIAL

Contractació laboral temporal conserge
Aprovació relació factures remesa F/2017/17

2017/0317 SECRETARIA
2017/0316 G.B.D.
2017/0315 S.F.A.
2017/0314 E.R.S.
2017/0313 L.A.B.V.
2017/0312 CULTURA
2017/0311 CULTURA
2017/0310 DIPSALUT
2017/0309 RECAPTACIO
2017/0308 B.C.D. I R.P.D.
2017/0307 S.P.Q.
2017/0306 E.L.B.
2017/0305 L.J.
2017/0304 F.X.P.

Adjudicació contracte menor de serveis: suport a l'àrea
d'igualtat
Convocatòria junta de govern local ordinària de data 16
de maig de 2017
Incoació expedient protecció legalitat urbanística
Incoació expedient protecció legalitat urbanística
Emissió targeta aparcament per a persones amb
disminució
Emissió targeta aparcament per a persones amb
disminució
Autorització ús sala entitats: reunió societat caçadors de
les Gavarres
Autorització ús espai municipal per festa aniversari
Sol·licitud subvenció manteniment parcs urbans i xarxes
d'itineraris saludables
Aprovar liquidació taxa servei menjador abril escoles
bressol
Ampliació jornades de treball
Declarar en excedència voluntària
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia
per llicència urbanística
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia
per llicència obra menor
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia
per llicència obra menor
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2017/0303 F.S.S.
2017/0302 P.A.D.
2017/0301 M.J.M.
2017/0300 COMPTABILITAT
2017/0299 DIPSALUT
2017/0298 J.R.D.A.
2017/0297 R.L.G.
2017/0296 A.D.L.A.D.A.
2017/0295 S.T.T.
2017/0294 M.I.R.D.L.A.
2017/0293 S.C.G.
2017/0292 LL.C.P.
2017/0291 P.R.R.
2017/0290
2017/0289
2017/0288
2017/0287
2017/0286
2017/0285

SECRETARIA
SECRETARIA
TIRGI
MEDI AMBIENT
SECRETARIA
SECRETARIA

2017/0284 M.K.
2017/0283 COMPTABILITAT
2017/0282 J.T.
2017/0281
2017/0280
2017/0279
2017/0278

SECRETARIA
CULTURA
INTERVENCIO
SECRETARIA

Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia
per llicència obra menor
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia
per llicència obra menor
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia
per llicència per obra menor
Aprovació relació factures remesa F/2017/16
Sol·licitud subvenció programa PM07: realització activitats
promoció de la salut
Atorgament de llicència d'ocupació temporal de terrenys
d'ús públic local: atraccions festa major 2017
Atorgament de llicència d'ocupació temporal de terrenys
d'ús públic local: atraccions festa major 2017
Atorgament de llicència d'ocupació temporal de terrenys
d'ús públic local: atraccions festa major 2017
Atorgament de llicència d'ocupació temporal de terrenys
d'ús públic local: atraccions festa major 2017
Atorgament de llicència d'ocupació temporal de terrenys
d'ús públic local: atraccions festa major 2017
Atorgament de llicència d'ocupació temporal de terrenys
d'ús públic local: atraccions festa major 2017
Atorgament de llicència d'ocupació temporal de terrenys
d'ús públic local: atraccions festa major 2017
Atorgament de llicència d'ocupació temporal de terrenys
d'ús públic local: atraccions festa major 2017
Traspàs dret funerari
Traspàs dret funerari
Facturació venda paper i cartró gener a març 2017
Atorgament premis porta a porta 2016
Convocatòria ple ordinari de data 9 de maig de 2017
Imposició sanció A.G. per infracció administrativa
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia
per llicència obra menor
Aprovació relació factures remesa F/2017/15
Dónar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia
per llicència d'obra menor
Correcció errada detectada en decret 280/17
Adjudicació contractes privats per festa major
Autoritzar concessió fraccionament
Convocatòria sessió ordinària JGL: 2 maig 2017

16. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Gerard Fernàndez regidor de GM Icelrà-ERC-AM, que
pregunta el següent:
1. Pel que fa als vigilants municipals, faran formació bàsica respecte a la normativa
urbanística perquè puguin controlar les obres que es fan al municipi?
2. Pel que fa al gual de l’entrada a Celrà, al costat de la planxisteria, es va aprofitar
per fer el gual de vianants i després s’ha acabat fent també el gual per entrar al
descampat que és propietat d’ADIF. S’ha arribat a un acord amb ADIF?
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3. Com funcionarà el sistema d’il·luminació que s’implantarà a la pista poliesportiva?
Per temps limitat o es connectarà amb el de l’enllumenat públic i funcionarà
conjuntament?
4. Fa uns quatre anys es va implantar un programa a l’Ajuntament per solucionar els
problemes informàtics que existien. S’ha millorat o tot continua com abans?
5. Carril bici: pregunta si s’han mantingut converses amb ADIF per instal·lar la
plataforma adossada al talús i indica que també s’hauria de parlar amb l’ACA, tot i
que es mostren molt reticents i s’ha de mirar molt bé com se’ls hi demana.
6. El dia 26 d’abril al Consell d’alcaldes es va realitzar un monogràfic sobre les
depuradores de la comarca i sembla ser que l’Ajuntament de Celrà no va assistirhi. Per què?
Tot i que després es mantenen reunions amb les empreses de Celrà per dissenyar
l’ampliació de la depuradora, li agradaria que en aquestes reunions tan
transcendentals es convidés algú de l’oposició per assistir-hi.
7. Pel que fa a les estelades, l’equip de govern tan sols les posa quan hi ha
eleccions? La de la xemeneia ja no hi és (sembla que hi ha un veí que vol fer un
projecte per recuperar-la bé, tècnicament), la del centre cívic tampoc i la que hi
ha al pàrquing del DIA és petita i està bruta i esparracada.
L’alcalde respon el següent:
1. Vigilants municipals: col·laboraran per detectar si hi ha alguna obra que s’està
fent sense permís, tal i com fins ara ho feia l’agutzil o fins i tot alguns veïns que
informaven a l’Ajuntament.
El Sr. Bartis indica que abans que els vigilants sortissin al carrer a fer la seva
feina van passar per tots els despatxos de l’Ajuntament per a que el personal els
expliqués el funcionament. Per exemple, des de l’Àrea de Medi Ambient se’ls va
lliurar l’Ordenança de sorolls, se’ls ha explicat com funciona el Porta a Porta, se’ls
ha explicat com funciona l’Àrea de Joventut.... Han passat per totes les àrees per
rebre informació i formació del funcionament de la corporació.
2. ADIF: els guals que s’han fet arreu del poble han servit per millorar la mobilitat i
evitar els accidents. I concretament en aquella zona s’han fet perquè aparquen
cotxes, que entren i surten. I mentre millor entrin i surtin d’aquesta zona més
fàcil serà que no hi hagi accidents. No s’ha arribat a cap acord amb ADIF perquè
l’Ajuntament ha continuat amb la mateixa política de fa quatre anys: la zona està
com està, es va netejant i la gent hi aparca. I el gual s’ha fet perquè s’entra a una
carretera principal i per aquest motiu s’ha d’arreglar per evitar qualsevol dia un
problema.
5. Carril bici: és evident que s’ha de fer la gestió amb l’ACA, però des de que hi ha el
projecte ja s’hi han mantingut converses on han posat les seves condicions.
El Sr. Fernàndez pregunta si es poden superar aquestes condicions de l’ACA, a la
qual cosa l’alcalde respon afirmativament.
6. No va assistir al consell d’alcaldes per temes d’agenda municipal, a banda de que
s’han acostumat a convocar els consells d’alcaldes amb pocs dies d’antelació.
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El Sr. Fernàndez pregunta si no podia anar el seu suplent, a la qual cosa l’alcalde
respon que normalment acudeixen els alcaldes i quan no hi van ells acostumen a
ser reunions amb regidors de Medi Ambient i no celebren el consell. Però
l’Ajuntament té contacte constant amb l’ACA per tractar el tema de la depuradora,
el projecte de la futura depuradora municipal el fan els empresaris també amb la
supervisió de l’ACA i la construcció de la depuradora es farà amb els criteris que
marqui l’ACA. I la reunió del consell d’alcaldes per tractar el tema de les
depuradores és el que ja han informat directament a l’Ajuntament per aquest
motiu.
7. El tema de les estelades el preocupa molt poc i si algun veí fa un projecte,
perfecte. Però si a la casa del poble ja hi ha l’estelada creu que ja és prou
significatiu, especialment quan han demanat vàries vegades que es tregui i no
s’ha fet mai. No és que es posi tan sols per a les eleccions, simplement no es
treu. I si algú l’ha vingut a treure, al cap d’unes hores tornava a ser-hi.
El Sr. Bartis respon al Sr. Fernàndez pel que fa a les llums de la pista poliesportiva i diu
que són independents de l’enllumenat públic doncs hi ha un paràmetre de franja horària
de tancament de la pista a les 21.30 h, que és quan també es tancaran els llums. Tot i
que també es podrà modificar la franja horària en horari nocturn depenent dels usos que
hi hagi i de les molèsties que puguin generar-se als veïns de l’entorn.
El Sr. Fernàndez comenta que si no hi ha activitat potser no és necessària la il·luminació,
a la qual cosa el Sr. Bartis respon que és una qüestió que es va parlar amb els tècnics i
amb l’empresa que està executant la construcció de la pista i era molt complicat
instal·lar elements que tanquessin la il·luminació si no es detectava cap moviment a
l’interior.
El Sr. Fernàndez contesta que no parla de sensors sinó de polsadors, que són més
mecànics i no fallen tant com els primers. I no polsadors d’obrir i tancar, sinó dels que
cada mitja hora obliguen a polsar-los perquè s’encenguin novament.
El Sr. Bartis respon que es pot estudiar la viabilitat d’instal·lar aquests polsadors.
El Sr. Fernàndez ja ho planteja com una qüestió d’imatge pel fet que la il·luminació
estigui encesa i ningú jugant, a la qual cosa el Sr. Bartis repeteix que s’estudiarà si el
tema del polsador és efectiu i viable.
L’alcalde comenta que es volia fer un reconeixement al Sr. Faixedas, que va morir fa
pocs dies i que durant uns anys ha estat l’home celranenc més gran del municipi, fet pel
qual ha estat homenatjat a l’Homenatge a la Vellesa, al mes d’octubre. I dóna el condol a
la família.
El Sr. Fernàndez fa saber que el pròxim 22 de juny el municipi de Celrà, juntament amb
altres pobles del Ter-Gavarres, puja a buscar la Flama i la ve a lliurar aquí a les 19.30 h
a la plaça de l’Ajuntament. Aquesta flama estarà present a la revetlla de Sant Joan i es
farà servir per encendre la foguera a les 22 h.

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.

