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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
 
Número: 8/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 12 de setembre de 2017
Horari: de 20.30 hores a 21.40 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 12 de setembre 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
Sr. Jan Costa Rengel
Sra. Mar Camps Mora

Regidors/es

Sra. Mercè Amich Vidal
Sra. Sònia Fortià Martí 
Sr. Gerard Fernàndez Tatjé
Sr. Enric Cabarrocas Illa
Sr. Jordi Puig Boada
Sra. Laura Manzano Casademont
Sr. David Mas Roselló
Sra. Irina Gil Abuin

Secretària 

Sra. Rosa Maria Melero Agea
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Per l’Alcaldia es declara oberta la sessió i es despatxen els assumptes de l’ordre del dia
següents:

I
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE JULIOL 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.

No es formula cap observació, per la qual cosa l’acta de la sessió ordinària del dia 11 de
juliol 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 453/2017, de data 18 de juliol:

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. .......... com a educadora
de les escoles bressol municipals, amb una jornada laboral de 35 hores setmanals, i amb
efectes des del dia 24 fins al 30 de juliol de 2017. 
Modalitat del contracte: per obra o servei determinat (servei de reforç del casal d’estiu).

Decret 458/2017, de data 24 de juliol:

Es concedeix a la Sra. .......... la compactació del permís de lactància per atendre a la
seva filla des del dia 31 d’agost fins al dia 15 de setembre de 2017.
Des del dia 31 de juliol fins al dia 30 d’agost de 2017 la Sra. ..... gaudirà de les vacances
de l’any 2017.

També se li concedeix la compactació del permís de reducció d’un terç de la jornada la-
boral per atendre a la seva filla des del dia 19 de setembre fins al dia 22 de novembre de
2017.

Decret 473/2017, de data 28 de juliol:

A sol·licitud de la interessada, es declara a la Sra. ...... en excedència per tenir cura de la
seva filla menor de tres anys amb efectes des del dia 23 de novembre de 2017 fins al dia
25 de febrer de 2018.

Decret 474/2017, de data 28 de juliol:

No s’admet que el dia 1 de setembre de 2017 reingressi la Sra. .......... com a educadora
de les escoles bressol municipals pels motius que consten en la resolució i que, a tall de
resum, venen justificats pel fet que la duració de l’excedència queda sotmesa, de confor-
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mitat amb el que disposa l’article 46.2 de l’ET a dos límits: no pot ser inferior a 4 mesos
ni major de 5 anys.
I la Sra. ........ sol·licita incorporar-se en data 9 de juny, quan tan sols ha transcorregut
un mes de la concessió de l’excedència i sense que hagi transcorregut el període mínim
de 4 mesos que preveu l’ET.
No obstant això, la Sra. ......... manté un dret preferent de reingrés establert a l’article
46.5 de l’ET, sempre que es doni compliment al que estableix l’article 46.2 de l’ET.

Decret 503/2017, de data 3 d’agost:

Concedir a la Sra. ............ la reducció d’un terç de la jornada laboral per atendre la seva
filla menor de 6 anys.
La jornada de treball passarà a ser de 25 hores setmanals, amb efectes a partir del dia 1
de setembre de 2017 fins al dia 31 d’agost de 2018, finalització del curs escolar 2017-
2018.

Decret 512/2017, de data 11 d’agost:

Es contracten laboralment i amb caràcter temporal les educadores de les escoles bressol
municipals següents:

 ........., amb una jornada laboral de 22,75 hores setmanals i amb efectes des del
dia 1 de setembre de 2017. Modalitat del contracte: interinitat fins que la plaça
quedi coberta en propietat o fins a l’amortització de la mateixa. La cobertura defi-
nitiva de la plaça s’ajustarà a les restriccions establertes en la Llei 3/2017, de 27
de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 i en les futures lleis
de pressupostos generals de l’Estat. 

 .........., amb una jornada laboral de 22,75 hores setmanals i amb efectes des del
dia 1 de setembre de 2017 fins a la reincorporació de la Sra. ....... com a educado-
ra. Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. ...., que realitza
les funcions de directora-educadora de l’escola bressol Gínjols.

 ...., amb una jornada laboral de 25 hores setmanals. modalitat del contracte: inte-
rinitat per substitució de la Sra. ...., en situació de baixa per maternitat. 
La Sra. ....prestarà els seus serveis des del dia 1 de setembre de 2017 fins a la fi-
nalització del curs escolar 2017-2018 fins a la reincorporació de la Sra. ... si 
aquesta es produeix abans de la finalització del curs escolar. 

 ...., amb una jornada laboral de 22,75 hores setmanals. Modalitat del contracte:
interinitat per substitució de part de la jornada de la Sra. .... i de la Sra. ...., en si-
tuació de permís de reducció d’un terç de la jornada de treball per tenir cura dels
seus fills menors de 6 anys. 
La Sra. .... prestarà els seus serveis des del dia 1 de setembre fins a la finalització
del curs escolar 2017-2018 o fins a la reincorporació de les senyores .... o .....
abans del mateix.

 ...., amb una jornada laboral de 19 hores setmanals. Modalitat del contracte: inte-
rinitat per substitució de la Sra. ...., en situació de baixa per maternitat. 
La Sra. ..... prestarà els seus serveis des del dia 1 de setembre de 2017 fins a la
finalització del curs escolar 2017-2018 o fins a la reincorporació de la Sra. .....si
es produeix abans de la finalització del mateix. 
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El ple es dóna per assabentat.

3. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTRAL RELATIU
AL COMPLIMENT DE TERMINIS QUE PREVEU LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL,
DE  MODIFICACIÓ DE  LA  LLEI  3/2004,  DE  29  DE  DESEMBRE,  PER  LA  QUAL
S’ESTABLEIXEN  MESURES  DE  LLUITA  CONTRA  LA  MOROSITAT  EN  LES
OPERACIONS COMERCIALS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DEL 2017.

L’alcalde comenta que s’estan complint amb els terminis establerts en la Llei i, en aquest
segon trimestre, el període mitjà de pagament és de 7,94 dies i s’han realitzat 1.049
pagaments  i  això  demostra  que  s’està  complint  perfectament  amb  els  terminis  que
imposa la Llei.   

4. INFORMACIONS

L’alcalde  cedeix la  paraula  a la  senyora Sònia Fortià  Martí,  regidora de Gent  Gran i
Patrimoni, que informa del següent:

GENT GRAN

 El 18 de setembre a les 17 hores hi haurà la presentació dels tallers que es fan a
Can Ponac.

 El 8 d’octubre se celebrarà la Festa d’Homenatge a la Vellesa.

 S’ha rebut una subvenció de Dipsalut per dur a terme accions de promoció de la
salut.

PATRIMONI

 El dies 7 i 8 d’octubre se celebren les  Jornades Europees de Patrimoni i per a
aquest any el lema és Patrimoni Natural i Natura: un paisatge de possibilitats. Es
farà una xerrada a La Fàbrica i dues sortides: una a la Illa dels Salzes i l’altra està
per concretar però serà per algun lloc de les Gavarres. 

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mar Camps Mora, regidora d’Atenció Ciutadana,
Compromís Nacional i Internacional i Comunicació i Noves Tecnologies, que informa del
següent:

COMUNICACIÓ I COOPERACIÓ

 S’ha mantingut una reunió amb els que han elaborat el Pla de Comunicació per a
l’Ajuntament  i  actualment  falten  vàries  propostes  per  acabar  de  decidir  com
portar-ho a terme. 

 Ha  mantingut  una  reunió  amb  el  col·lectiu  Guerrilla  de  la  Comunicació, del
pedagog Sebas Parra, que vol fer activitats a Celrà i vol aconseguir un nucli base
per celebrar xerrades.   
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L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Jan  Costa  Rengel,  regidor  de  Serveis  Socials  i
Habitatge, que informa del següent:

SERVEIS SOCIALS I HABITATGE

 Al mes de juliol es va celebrar el  concurs de natació per a infants derivats de
Serveis Socials amb nens de primària. 

 A partir de demà l’Oficina Local d’Habitatge es trasllada al nou local de la plaça.

 S’ha  rebut  una  subvenció  de  la  Diputació  de  Girona  de  14.000  €  per  a  la
construcció dels dos pisos de protecció oficial.   

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i
Medi Ambient, que informa del següent:

MEDI AMBIENT

 Al mes de juliol va reunir-se amb l’ADF.

 La Generalitat de Catalunya ha atorgat una  subvenció per als arranjaments de
camins forestals per un import de 5.000 €.

L’alcalde  cedeix  la  paraula  a  la  senyora  Mercè  Amich  Vidal,  regidora  de  Joventut  i
Igualtat, que informa del següent:

JOVENTUT
 

 El mes d’agost ha estat molt tranquil però ja s’han tornat a  engegar totes les
activitats de l’àrea: Local Jove, projectes de formació ocupacional... 

 A principis d’estiu es va fer la presentació del contracte Programa de Joventut on
s’ha introduit la línia de programa de la formació ocupacional.  

IGUALTAT

 Es continua treballant amb el suport tècnic que es va contractar fa uns mesos.    

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

 Ja ha començat el curs escolar a primària i escoles bressol amb total normalitat. A
l’escola Les Falgueres hi ha 409 alumnes, a l’Aulet 423 alumnes i a l’Institut 660
alumnes, dels quals hi ha 20 grups d’ESO i 2 de batxillerat.  

 
 Durant el mes de juliol s’ha pintat la planta baixa de l’escola Aulet. 
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ESPORTS

 Aquest estiu ja ha entrat en funcionament la  nova pista esportiva ubicada a la
zona del Polígon, entre el carrer Bòbiles i el carrer Aumet. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 Aquest cap de setmana i el vinent se celebrarà el Festival de Tastets, activitat que
porta  a  terme  l’Associació  de  Comerciants  i  per  la  que  l’àrea  de  Promoció
Econòmica  ha  sol·licitat  una  subvenció  de  2.500  €  a  la  Diputació  de  Girona.
Aquesta activitat unifica dues que es van celebrar l’any passat: el sabor de Celrà
al Plat + activitat cultural de música amb tastets de vins. De totes les propostes
que s’han presentat a la Diputació Girona la del Festival de Tastets ha estat la
tercera millor valorada i aquest és el motiu pel qual s’ha concedit la subvenció
sol·licitada.  

L’alcalde el Sr. Daniel Cornellà Detrell informa del següent:

 Com ha comentat el regidor de Serveis Socials i Habitatge, demà es fa el trasllat
de l’Oficina Local d’Habitatge a la seva nova ubicació a la plaça de l’església. La
intenció és que s’obri cada matí de dilluns a divendres i també alguna tarda. 

 Troba molt bé que s’hagin unificat les activitats de l’any passat per donar lloc al
Festival  de  Tastets doncs  aquest  esdevindrà  una  activitat  molt  més  gran  i
important.

 El proper 24 es presentarà la nova temporada del Teatre Ateneu a Can Cors amb
l’actuació “Kumulunimbu”, a banda de que tothom rebrà la programació també a
les seves llars.  

 Ja s’ha fet les inscripcions a l’Escola Municipal d’Art, amb cursos per a infants i
adults. 

 Ha anat a l’Assemblea anual del CILMA, en què es va aprovar per unanimitat la
mateixa moció que es va aprovar a Celrà sobre la línia d’alta tensió. El CILMA farà
arribar aquesta moció a tots els ajuntaments adherits perquè puguin donar també
el seu recolzament.

 Va anar a Barcelona amb els alcaldes de Bordils i Cervià de Ter a parlar amb RED
Eléctrica Española per estudiar la situació actual i si compten amb el territori a 
l’hora de redefinir aquest projecte.

  S’han celebrat les reunions de benvinguda amb els pares de les escoles bressol.

 Ha visitat l’ACA per parlar del projecte del carril bici. 

 Durant el mes d’agost s’han continuat celebrant reunions amb veïns i veïnes del
municipi. 

El Ple es dóna per assabentat. 
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

5.  DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL  CONVENI  MARC DE COL·LABORACIÓ
AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA.

L’alcalde explica que es tracta d’una conveni de col·laboració amb el Servei Català de
Trànsit per dur a terme col·laboracions per proporcionar assistència tècnica en matèria
de seguretat viària al municipi. 

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:

ANTECEDENTS DE FET 

1. L’Ajuntament de Celrà té interès en desenvolupar determinades accions en matèria de
trànsit i seguretat viària al municipi. 

2. Per aconseguir aquest objectiu, l’Ajuntament vol formalitzar un conveni de col·laboració
amb el Servei Català de Trànsit per dur a terme aquestes actuacions per tal que el SCT
proporcioni l’assistència tècnica en matèria de seguretat viària al municipi, la planificació de
les directrius en matèria de seguretat viària en l’àmbit urbà, la cessió de materials en per-
fecte estat i facilitar informació sobre l’accidentalitat urbana del municipi. Cada acció a rea-
litzar en matèria de trànsit i seguretat viària en el marc del present conveni haurà de ser
objecte d’un conveni específic. 

3. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient. També
consta la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

FONAMENTS DE DRET 

1. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53, sota la modalitat de convenis
que obligaran a les administracions intervinents des del moment de la seva signatura. 

2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i administrativa en les
relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter voluntari, sota les formes i en
els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o con-
venis administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del Reial decret legisla-
tiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local preveu la formalització de convenis com a instrument de coope-
ració interadministrativa. 

3. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme al previst a l'apartat se-
gon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
s'haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública,  eliminar duplicitats administratives i
complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

4. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, cal complir les exigències de publicitat ac-
tiva en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència. 

Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
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ACORD

Primer.  Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Servei
Català de Trànsit  en matèria de seguretat viària,  que s’adjunta com a annex a aquest
acord. 

Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord. 

Tercer. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit. 

Quart. Publicar aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

ANNEX

CONVENI  MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE  EL  SERVEI  CATALÀ DE TRÀNSIT  I
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA

REUNITS

D’una banda, la senyora Eugènia Domènech Moral, directora del Servei Català de Trànsit.

D’una altra, el senyor Daniel Cornellà Detrell, alcalde de l’Ajuntament de Celrà.

ACTUEN

La primera, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter
administratiu adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, creat per la
Llei 14/1997, de 24 de desembre.

El segon, en representació de l’Ajuntament de Celrà, de conformitat amb l’article 21.1.b de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article
53.1 a 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.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni. 

MANIFESTEN 

1. Que, d'acord amb el que disposen la  Llei  orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de
transferència de competències executives en matèria de transit i circulació de vehicles de
motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març,
sobre  traspàs  de  serveis  i  funcions  de  l'Administració  de  l'Estat  a  la  Generalitat  de
Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor; el Reial decret 575/1999,
de  9  d'abril  i  el  Reial  decret  404/2000,  de  24  de  març,  sobre  l'ampliació  de  mitjans
personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial
decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del
Servei Català de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les
competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i
seguretat  viària,  el  Departament  d'lnterior  és  el  responsable  de  l'execució  de  les
competències de la Generalitat  en matèria de trànsit,  circulació de vehicles i  seguretat
viària, que han de ser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans del
Departament que es determinin per reglament.  

2. Que, d'acord amb l’article 7, del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre,  pel qual
s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària, s'atribueix als municipis competències en matèria de regulació, ordenació, gestió,
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vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en les vies urbanes de la seva
titularitat,  així  com la denúncia de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la
sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a una altra Administració. 

3. Que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50 % de les víctimes per
accidents de trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica sobre el
trànsit  en aquestes vies ha posat de manifest la necessitat  de desenvolupar una acció
conjunta i coordinada en els àmbits urbà i interurbà en matèria de seguretat viària amb
l’objectiu de reduir els accidents de trànsit. 

4. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d'actuació la
cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, amb
l'objectiu de contribuir a la creació d'una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat. 

5. Que al Pla de seguretat viària s'estableix una línia de cooperació amb els governs locals,
donada la importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de les accions
establertes al Pla de seguretat viària per tal d'impulsar un espai continu de seguretat viària
i involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat segura, és
la d'establir un marc de col·laboració en matèria de seguretat viària entre el Servei Català
de Trànsit  i  l'Ajuntament per tal de desenvolupar una participació millor i més efectiva
d'ambdues parts en el disseny, execució i evolució de les polítiques de seguretat viària. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts acorden subscriure aquest
conveni marc en matèria de seguretat viària. Aquesta col·laboració es subjectarà als pactes
següents:

PACTES

1. Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Celrà en el desenvolupament de determinades accions en matèria
de trànsit i seguretat viària i d’altres relacionades que es puguin anar definint o que siguin
d’interès per a les parts. 

2. Compromisos del Servei Català de Trànsit

El Servei Català de Trànsit  oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat viària al
municipi  d’acord  amb  les  accions  que  figuren  als  annexos  a  aquest  conveni,  al  qual
s’adhereixen les parts.

Igualment, l'SCT es compromet a planificar les directrius en matèria de seguretat viària en
l’àmbit  urbà,  a  cedir  els  materials  en  perfecte  estat  i  a  facilitar  informació  sobre
l'accidentalitat urbana del municipi. 
 
3. Compromisos de l' Ajuntament 

L'Ajuntament es compromet a: 
a) Col·laborar amb l'SCT per a la millora de la seguretat viària en el municipi. 
b) Conservar en perfecte estat el material, si escau, cedit per l'SCT als vigilants 
municipals. 
 
4. Normes de col·laboració

Les accions derivades del present conveni queden sotmeses al que disposa la legislació
vigent, la normativa interna de cada òrgan i les que s’acordin per a cadascun dels convenis
específics, tenint en compte la naturalesa de la col·laboració i acció a realitzar en matèria
de trànsit i seguretat viària.
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Cap  acció  en  matèria  de  trànsit  i  seguretat  viària  es  pot  dur  a  terme  sense  estar,
prèviament, definida i regulada en un conveni específic.

Els convenis específics que es redactin vinculats al present conveni han de ser aprovats i
signats pels representants del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Celrà.

5. Contingut dels convenis específics

Cada acció  a  realitzar  en matèria  de  trànsit  i  seguretat  viària  en el  marc  del  present
conveni ha de ser objecte d’un conveni específic,  que ha de contenir  les matèries que
preveu la normativa vigent.

Les accions inicials en què es concretarà aquesta col·laboració durant el primer període de
vigència del present conveni es desenvolupen als annexos 1 a 7.

Les  properes  accions  objecte  de  col·laboració  en  el  marc  del  present  conveni  es
concretaran en el si de la comissió o, en el seu defecte, pel responsable del mecanisme de
seguiment, vigilància i control, a que es fa referència en el pacte sisè. 
 
6. Mecanisme de seguiment, vigilància i control 

Les  parts  poden constituir  una  comissió  de  seguiment,  vigilància  i  control  del  present
conveni, que ha d'estar integrada per dos membres designats per cadascuna de les parts
signants,  o,  en el  seu defecte,  designar  un responsable  del  mecanisme de seguiment,
vigilància i control, sent els encarregats de portar a terme els convenis específics. 

Aquest mecanisme té com a funció:

1. El seguiment i control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni,
així com la seva interpretació i proposta de possible modificació, si escau. 

2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la formalització dels convenis específics
en els  quals es concreten les obligacions  esmentades,  que han de respectar  el
contingut  i  els  límits  fixats  per  aquest  conveni.  En aquests  casos,  la  comissió,
després d’analitzar la situació creada, decidirà la manera d’actuar per resoldre-les.

3. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni.

Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.

La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i
control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del
conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
7. Vigència del conveni 

El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4
anys. 

En  qualsevol  moment  abans  de  la  finalització  d'aquest,  les  parts  podran  acordar
unànimement  la  pròrroga  per  un  període  de  fins  a  quatre  anys  addicionals  o  la  seva
extinció. 

Els convenis de col·laboració anteriors signats entre l'Ajuntament de Celrà i el Servei Català
de Trànsit  en matèria  de  seguretat  viària  queden integrats  com a annexos al  present
conveni marc.
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8. Extinció del conveni 
 
1. El present conveni s’extingirà per l'expiració del temps de vigència i, a més a més, en
els supòsits següents: 
 

a) Per acord unànime de les parts.  
b) Per finalització de les accions previstes.
c) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos establerts en aquest

conveni, i un cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte novè. 
d) Per impossibilitat d'aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per causes generals establertes en la legislació general. 

2. La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l'altra part per
escrit amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l'ha de controlar la comissió o, en el seu
defecte,  el  responsable  del  mecanisme  de  seguiment,  vigilància  i  control,  havent  de
garantir  la correcta finalització de les accions pendents d'execució, d'acord amb l'article
52.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de sector públic.

En  defecte  de  constitució  formal  de  la  comissió,  el  responsable  del  mecanisme  de
seguiment, vigilància i control, decidirà el més convenient tenint en compte, entre d'altres,
els supòsits anteriors. 
 
9.  Actuació  en  cas  d'incompliment  dels  compromisos  establerts  per  aquest
conveni 

En  aquest  cas,  s'ha  d'estar  al  que  estableix  l'article  51.2.c de  la  Llei  40/2015,  d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es consideren incomplerts.

Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la
part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni
s’entén resolt.

10. Protecció de dades

L’obtenció, cessió i conservació de dades personals de les accions que es derivin de l’apli-
cació d’aquest conveni resten subjectes al que estableixen la Llei 15/1999, de 13 de de-
sembre, de protecció de dades de caràcter personal i les seves normes de desenvolupa-
ment, sense perjudici de l’aplicació de la legislació sobre gestió i preservació de la docu-
mentació administrativa.

La documentació i la informació obtinguda que tingui caràcter confidencial no pot ser ob-
jecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport ni se’n pot fer un tractament o
edició informàtics, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’acció.

Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva conser-
vació, a altres persones.
11. Finançament o implicacions econòmiques 

El present conveni entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Celrà no comporta ni
preveu cap despesa econòmica entre les parts. 
 
12. Interpretació i jurisdicció 

El present conveni té naturalesa administrativa i en queda exclosa l'aplicació del Reial de-
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cret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de con-
tractes del sector públic, en virtut del que estableix l'article 4.1, i sense perjudici que s'hi
apliquin els seus principis compatibles per tal de resoldre els dubtes i buits que es puguin
presentar. 
 
Aquest conveni es regeix pels seus pactes, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim ju-
rídic del sector públic, per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i per la normativa sectorial corresponent,
així com per les normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració
i l’ordenament jurídic en general. 

Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a través de
la comissió o, en el seu defecte, del responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i
control, les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació o aplicació
del present conveni. Si no fos possible, atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les ac-
tuacions litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa
administrativa. 

 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat i a
un sol efecte.
 
…….., de …………. de 2017

(Per autorització del conseller d’Interior,
per Resolució de 26 d’octubre de 2015)

Eugènia Domènech Moral Daniel Cornellà Detrell
Directora Alcalde

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

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 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN MATÈRIA DE CONTROLS D’ALCOHOLÈMIA AMB
APORTACIÓ D’ETILÒMETRE. 

L’alcalde explica que aquest conveni permet als vigilants disposar d’una aparell etilòme-
tre per dur a terme controls d’alcoholèmia a l’hora de conduir vehicles. 

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
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ANTECEDENTS DE FET 

1. Tant l’Ajuntament de Celrà com el Servei Català de Trànsit consideren aconsellable vigi-
lar i controlar el nivell d’alcoholèmia del municipi de Celrà amb l’objectiu d’incrementar els
nivells de seguretat viària i minimitzar la producció d’accidents i la conflictivitat del trànsit. 

2. Per aconseguir aquest objectiu, l’Ajuntament vol que els vigilants municipals disposin
d’un etilòmetre amb la finalitat de comprovar si els/les conductors/es sobrepassen els lí-
mits d’alcohol permesos per conduir un vehicle. 

3. A tal efecte, cal formalitzar un conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit
perquè cedeixi a la corporació un etilòmetre que utilitzaran els vigilants municipals. 

4. Ha emès informe la secretària de la corporació, de data 29 d’agost de 2017. Consta en
l’expedient la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

FONAMENTS DE DRET 

1. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53, sota la modalitat de convenis
que obligaran a les administracions intervinents des del moment de la seva signatura. 

2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i administrativa en les
relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter voluntari, sota les formes i en
els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o con-
venis administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del Reial decret legisla-
tiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local preveu la formalització de convenis com a instrument de coope-
ració interadministrativa. 

3. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme al previst a l'apartat se-
gon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
s'haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública,  eliminar duplicitats administratives i
complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

4. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, cal complir les exigències de publicitat
activa en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència.

Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Servei
Català de Trànsit  en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre, que
s’adjunta com a annex a aquest acord. 

Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord. 

Tercer. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit i donar-ne compte a Comptabilitat
i Tresoreria de la corporació. 

Quart. Publicar aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
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ANNEX

Al  CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATERIA DE CONTROLS
D'ALCOHOLEMIA AMB APORTACIÓ D'ETILÓMETRE A L'AJUNTAMENT DE CELRÀ

REUNITS

D'una banda, la senyora Eugenia Domènech Moral, directora del Servei Català de Trànsit.

De l'altra, el senyor Daniel Cornellà Detrell, alcalde de l'Ajuntament de Celrà.

ACTUEN

La primera, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter
administratiu adscrit al Depatament d’Interior de la Generalitat  de Catalunya, creat per la
Llei 14/1997, de 24 de desembre.

El segon, en representació de l'Ajuntament de Celrà, de conformitat amb l'article 21.1 b de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article
53.1 a 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.
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l'empara del conveni marc de
col·laboració. 

MANIFESTEN 

1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les
vies urbanes demostra la significativa participació dels excessos d'alcohol en conductors en
la producció d'accidents i, en general, en la conflictivitat del transit.

2. Que  tant  el  Servei  Català  de  Trànsit  com  l'Ajuntament  de  Celrà  consideren
aconsellable  vigilar  i  controlar  el  nivell  d'alcoholèmia  en  l'àmbit  local  amb  l'objectiu
d'incrementar els nivells de seguretat viaria.

A la vista  d'aquests antecedents,  ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de
col·laboració  mitjançant  la  cessió  de  l'ús,  per  part  del  Servei  Català  de  Trànsit,  d'un
etilòmetre a l'Ajuntament de Celrà. Aquesta col·laboració és subjecta als pactes següents

PACTES

1. Objecte

L'objecte  d'aquest  conveni  de  col·laboració  és  la  vigilància  i  control  dels  nivells
d'alcoholèmia  dels  conductors  i  conductores  que  circulen  per  les  travesseres  i  vies
públiques  urbanes  de  Celrà.  Per  aquest  motiu,  el  Servei  Català  de  Trànsit  cedeix
temporalment l'ús d'un etilòmetre, d'acord amb el que s'estableix en el pacte segon. 

2. Compromisos del Servei Català de Trànsit

Per a l'efectivitat d’aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a través del
Servei Territorial de Trànsit de Girona, es compromet a:

a) Cedir  temporalment  l'ús d'un etilòmetre per  a  la  seva utilització  per  part  dels
vigilants d'aquest municipi.

b) Facilitar  el  material  fungible  necessari  per  fer  els  controls  d'alcoholèmia,  com
broquets, cinta d'impressora i rotllo de paper.

c) Es procedirà a la retirada de l'etilòmetre:
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 Quan el seu ús per altres policies locals o vigilants municipals amb caràcter
rotatiu  ho  requereixi,  d'acord  amb la  programació  establerta  a  l'efecte;
quan per causes no justificades, no s'obtingui el rendiment adequat en la
realització de controls d'alcoholèmia, o es detecti  un ús indegut o per a
finalitats diferents de les establertes en aquest conveni.

 Per  efectuar  les  reparacions  d'avaries  que  puguin  sorgir,  així  com  per
passar les operacions de control metrològic.

d) Quan  el  Servei  Territorial  de  Trànsit  de  Girona  procedeixi  a  la  retirada  de
l'etilòmetre, aquest s'ha de retornat en idèntiques condicions a les que tenia en el
moment de cedir-lo. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit declara que els
béns  aportats  per  fer  efectiva  aquesta  cooperació  estan  en  perfecte  estat  de
conservació i funcionament.

3. Compromisos de l'Ajuntament de Celrà

L'Ajuntament de Celrà es compromet a:

a) Destinar  l'etilòmetre  per  a  ús  exclusiu  de  les  finalitats  que  persegueix  aquest
conveni.

b) Fer un ús correcte de l'etilòmetre.
c) Fer controls d'alcoholèmia utilitzant l'etilòmetre i remetent puntualment, al Servei

Català  de  Transit,  els  qüestionaris  estadístics  d'alcoholèmia,  degudament
formalitzats, tant pel que fa als controls que resultin positius com per als negatius.
Enviar  les dades al  Servei  Territorial  corresponent de  la  manera que indiqui  el
Servei Català de Trànsit als correus genèrics de seguretat viaria.

d) Informar el Servei Territorial de Trànsit de Girona les avaries que puguin sorgir en
l’etilòmetre.

e) Quan  el  Servei  Territorial  de  Trànsit  de  Girona  procedeixi  a  la  retirada  de
l'etilòmetre, aquest s'ha de retornar en idèntiques condicions a les que tenia quan
es va procedir a cedir-lo.

f) Col·laborar  en  els  diversos  aspectes  de  la  seguretat  viaria  per  als  quals  sigui
requerit el Servei Català de Trànsit.
En aquest aspecte, ha de col·laborar en la realització de controls d'alcoholèmia que
li  requereixin  altres  policies  locals  del  seu  entorn  geogràfic,  sense  que  suposi
necessàriament la sortida del seu terme municipal, en els casos en què aquests no
disposin d'etilòmetres evidencials.

g) El nombre de vigilants municipals encarregats d'operar amb l'etilòmetre ha de ser
l'adient per utilitzar-lo correctament.

h) En  qualsevol  cas,  cal  utilitzar  butlletes  de  denúncia  municipals  i  aplicar  ·les
sancions prefixades per l'Ajuntament.

4. Termini de vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 anys.

En  qualsevol  moment  abans  de  la  finalització  d'aquest,  les  parts  podran  acordar
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.

A més, el present conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
a) Mutu acord de les parts, manifestat par escrit.
b) Denúncia d'una de les parts, feta amb dos meses d'antelació.
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest cas,

s'estarà al que disposa l'article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic.

e) Per causes generals establertes en la legislació general.
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5. Efectes de l'extinció del conveni

En la data de finalització de la vigència d'aquest conveni,  l'Ajuntament de Celrà ha de
retornar al Servei Territorial de Trànsit, si escau, el material cedit en idèntiques condicions
a com va ser lliurat.

6. Document de lliurament de material

Amb la finalitat de concretar el lliurament objecte d'aquest conveni, el Servei Territorial de
Trànsit de Girona ha de trametre els documents de lliurament de material annex al conveni
marc referit a la col·laboració en matèria de controls d'alcoholèmia a l'Ajuntament de Celrà,
on s'ha de concretar l'aparell i/o material que es cedeix d'acord amb el que disposen els
pactes d'aquest conveni. 

7. lnterpretació i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d'aquest conveni,
les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen per duplicat.
.......... , ........ de ........... de 2017

(Per autorització del conseller d’Interior,
per Resolució de 26 d’octubre de 2015)
Eugènia Domènech Moral
Directora Alcalde

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

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

7. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN MATÈRIA DE CONTROLS DE VELOCITAT AMB
APORTACIÓ D’APARELL CINEMÒMETRE.

L’alcalde explica que aquest conveni permet als vigilants disposar d’un aparell cinemò-
metre per dur a terme controls de velocitat de vehicles al municipi.  

Tot seguit, cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-
ERC-AM, que comenta que al pacte 3.b i 4 del conveni, Compromisos de l’Ajuntament de
Celrà, estableix com utilitzar adequadament el cinemòmetre. Concretament, el punt 4
diu: 

Les denúncies que es formulin han de ser notificades en mà pels agents del municipi per-
què es faci el control en els termes que estableix l’article 89 del Reial decret legislatiu
6/2015, de 30 d’octubre. Consegüentment, per al seu funcionament es requereix la pre-



                               Acta 8/2017
12 de setembre de 2017

sencia de l’agent encarregat d’operar amb el cinemòmetre i dos agents intercomunicats.
Aquests agents són els encarregats, després de detenir el vehicle quan això sigui possible,
de notificar in situ la denuncia.

El Sr. Fernàndez pregunta com es farà funcionar aquest aparell si el conveni que s’ha de
signar exigeix tres persones: la que farà funcionar el cinemòmetre i les dues que han
d’estar intercomunicades i que hauran de detenir el vehicle, i proposa que s’esmeni en el
sentit que es faci constar un agent intercomunicat. 

Esmena que és acceptada pels membres que integren el Ple.  
 
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

ANTECEDENTS DE FET 

1. Tant l’Ajuntament de Celrà com el Servei Català de Trànsit consideren aconsellable vigi-
lar i controlar la velocitat màxima de circulació al municipi amb l’objectiu de contribuir a un
augment en la seguretat del poble. 

2. Per aconseguir aquest objectiu, l’Ajuntament vol que els vigilants municipals disposin
d’un aparell cinemòmetre amb la finalitat de controlar els excessos de velocitat del trànsit
en les travesseres i vies urbanes del municipi. 

3. A tal efecte, cal formalitzar un conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit
perquè cedeixi a la corporació un aparell cinemòmetre, per al seu ús per part dels vigilants
municipals. 

4. Ha emès informe la secretària de la corporació, de data 31 d’agost de 2017. Consta en
l’expedient la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

FONAMENTS DE DRET 

1. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53, sota la modalitat de convenis
que obligaran a les administracions intervinents des del moment de la seva signatura. 

2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i administrativa en les
relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter voluntari, sota les formes i en
els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o con-
venis administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del Reial decret legisla-
tiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local preveu la formalització de convenis com a instrument de coope-
ració interadministrativa. 

3. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme al previst a l'apartat se-
gon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
s'haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública,  eliminar duplicitats administratives i
complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

4. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, cal complir les exigències de publicitat ac-
tiva en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència. 

Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 
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ACORD

Primer.  Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Servei
Català de Trànsit en matèria de controls de velocitat amb aportació d’aparell cinemòmetre,
que s’adjunta com a annex a aquest acord. 

Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord. 

Tercer. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit. 

Quart. Publicar aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

ANNEX

AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS DE
VELOCITAT  AMB  APORTACIÓ  D’APARELL  CINEMÒMETRE  A  L’AJUNTAMENT  DE
CELRÀ

REUNITS

D’una banda, la senyora Eugenia Domènech Moral, directora del Servei Català de Trànsit.

D’una altra, el senyor Daniel Cornellà Detrell, alcalde de l’Ajuntament de Celrà.

ACTUEN

La primera, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter
administratiu adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, creat per la
Llei 14/1997, de 24 de desembre. 
El segon, en representació de l’Ajuntament de Celrà, de conformitat amb l’article 21.1 b de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article
53.1 a 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.

Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni marc de
col·laboració.

MANIFESTEN

1. Que el resultat dels estudis d’accidentalitat i comportament del trànsit en travesse-
res i altres vies urbanes, demostra la significativa participació dels excessos de velocitat en
la producció d’accidents i, en general, de la conflictivitat del trànsit. 

2. Que tant el Servei Català de Transit com l'Ajuntament de Celrà consideren aconsellable
vigilar i controlar la velocitat màxima de circulació en l'ambit local amb l'objectiu de contri-
buir a un augment en la seguretat d'aquest. 

A la vista d’aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de col-
laboració mitjançant la cessió de l’ús, per part del Servei Català de Trànsit, d’un aparell ci-
nemòmetre a l’Ajuntament de Celrà.  Aquesta col·laboració es subjectarà als  pactes se-
güents: 

PACTES

1. Objecte
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L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control dels excessos de veloci-
tat del trànsit en les travesseres i vies urbanes de Celrà. Per aquest motiu, el Servei Català
de Trànsit cedeix temporalment l’ús d’un aparell cinemòmetre, d’acord amb el que s’esta-
bleix en el pacte segon.

2. Compromisos del Servei Català de Trànsit

Per a l’efectivitat d’aquest conveni, el Servei Català de Trànsit, a través del Servei Territori-
al de Trànsit de Girona, es compromet a:

a) Cedir temporalment l’ús del cinemòmetre (identificat en full adjunt, que s’es-
tendrà en el moment de lliurar-lo) per al seu ús per part dels vigilants munici-
pals de Celrà.

b) Es procedirà a la retirada del cinemòmetre:

a. Quan el seu ús per altres policies locals o vigilants municipals amb ca-
ràcter rotatiu ho requereixi, d’acord amb el calendari establert a l’efec-
te; quan per causes no justificades no s’obtingui el rendiment adequat
en la realització de controls de velocitat o es detecti un ús indegut o per
a finalitats diferents de les establertes en aquest conveni.

b. Per a la reparació de les avaries que puguin sorgir en l’equip esmentat,
així com per fer les operacions de control metrològic.

c) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Girona procedeixi a la retirada del cine-
mòmetre, aquest ha de ser retornat en idèntiques condicions a les que tenia en
el moment de cedir-lo. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit declara que
els béns aportats per a fer efectiva aquesta cooperació estan en perfecte estat
de conservació i funcionament.

3. Compromisos de l’Ajuntament de Celrà

L’Ajuntament de Celrà es compromet a:

a) Fer un ús correcte del cinemòmetre.
b) Utilitzar adequadament el cinemòmetre d’acord amb les pautes següents:

1. Els controls de velocitat s’han d’establir en travesseres i en la resta de
vies urbanes del municipi.

2. El nombre d’agents encarregats d’operar amb el cinemòmetre ha de ser
l’adient per utilitzar-lo correctament.

3. En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denuncia municipals i aplicar
el barem de velocitat que estableix l’annex IV del Reial decret legislatiu
6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

4. Les denúncies que es formulin han de ser notificades en mà pels agents
del municipi perquè es faci el control en els termes que estableix l’arti-
cle 89 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre. Consegüent-
ment, per al seu funcionament es requereix la presencia de l’agent en-
carregat d’operar amb el cinemòmetre i, almenys, d’un  agent interco-
municat. Aquests agents són els encarregats, després de detenir el ve-
hicle quan això sigui possible, de notificar in situ la denuncia.

c) Informar el Servei Territorial de Trànsit de Girona de les avaries que puguin
sorgir en el cinemòmetre.

d) Fer controls de velocitat utilitzant el cinemòmetre i remetent al Servei Territori-
al de Trànsit de Girona, dins de la primera quinzena del mes següent al seu ús,
l’imprès que s’adjunta a aquest conveni, degudament emplenat amb tota la in-
formació resultant de la programació mensual que s’hagi fet.
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4. Termini de vigència del conveni.

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 anys.

En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar únicament
la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 

A més, el present conveni es podrit extingir per alguna de les causes següents:

a.- Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b.- Denúncia d'una de les parts, feta amb dos mesos d'antelació. 
c.- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d.-  Per incompliment de qualsevol de les parts  dels  pactes del conveni.  En e.-
aquest  cas,  s’estarà  al  que  disposa  l’article  51.2.c)  de  la  Llei  40/2015,  d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
e.- Per causes generals establertes en la legislació general.

5. Efectes de l’extinció del conveni

En la data de finalització de la vigència d’aquest conveni,  l’Ajuntament de Celrà ha de
retornar al Servei Territorial de Trànsit, si escau, el material cedit en idèntiques condicions
a com va ser lliurat.

6. Interpretació i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni,
les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.

…………, de …………….. de 2017

(Per autorització del conseller d’Interior,
Per Resolució de 26 d’octubre de 2015)

Eugènia Domènech Moral Daniel Cornellà Detrell
Directora Alcalde

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

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

8. DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI FORMALITZAT
AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS

 

 

a.

b.

c.
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DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES
URBANES.

L’alcalde explica que es tracta de fer una modificació del conveni que es va aprovar en
sessió plenària del dia 11 d’abril d’enguany.  

Tot seguit, 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 

En sessió plenària de data 11 d’abril de 2017 es va aprovar el conveni de col·laboració en-
tre l’Ajuntament de Celrà i el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de les facultats de
denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, d’acord amb el
model facilitat pel propi Servei Territorial de Trànsit de Girona. En l’acord adoptat ja es va
fer constar, en els seus antecedents, que l’assumpció de les competències sancionadores
atribuïdes a l’alcalde en vies urbanes per part de la Directora del servei català de trànsit es
faria de manera simultània a la facultat que té l’Alcalde d’imposar sanció per infraccions a
normes de circulació comeses en vies urbanes. 

Un cop formalitzat el conveni, des del Servei Territorial de Trànsit de Girona se’ns facilita
un nou conveni per tal que sigui modificat. Les modificacions afecten l’apartat tercer i quart
de l’expositiu; s’incorpora un apartat en el pacte primer del conveni (objecte) i se substitu-
eix agents del cos de vigilants per agents del cos de mossos d’esquadra en els pactes se-
gon i tercer del conveni. 

FONAMENTS DE DRET 

1. L'article 11.1 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, del Servei Català de Trànsit atribu-
eix a la persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit, la competència per a
imposar multes i sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària,
sens perjudici de les competències municipals. 
Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la possibi-
litat que tant el Departament d’Interior com el Servei Català de Trànsit puguin establir con-
venis de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives competènci-
es. 

2. L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i segure-
tat viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en concordança
amb els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, i 66.3.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya, fixa les competències que els municipis te-
nen atribuïdes en matèria de trànsit. En aquest sentit, correspon als municipis la regulació,
ordenació, gestió, vigilància i disciplina del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat,
així com també la denúncia per mitjà d’agents propis de les infraccions que s’hi cometin a
les vies esmentades i la sanció d’aquelles quan no estigui expressament atribuïda a una al-
tra Administració. 

L’article 1.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, estableix que els mu-
nicipis que no disposin de policia local es podran dotar de vigilants perquè exerceixin les
funcions a què es refereix l’article 13. En aquest sentit, l’article 13.b) de la Llei esmentada
atorga als vigilants la facultat d’ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb
les normes de circulació. I en aquests termes es pronuncia l’article 5 del Reglament del cos
de vigilants aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Celrà. 

D’altra banda, l’article 84.4 de la LSV estableix que la sanció per infraccions a normes de
circulació comeses en vies urbanes correspondrà als respectius alcaldes. 
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No obstant això, l’article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el direc-
tor o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per
infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre
que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Cata-
là de Trànsit. 

3. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53, sota la modalitat de convenis
que obligaran a les administracions intervinents des del moment de la seva signatura. 

4. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i administrativa en les
relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter voluntari, sota les formes i en
els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o con-
venis administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del Reial decret legisla-
tiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local preveu la formalització de convenis com a instrument de coope-
ració interadministrativa. 

5. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme al previst a l'apartat se-
gon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
s'haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública,  eliminar duplicitats administratives i
complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

6. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, cal complir les exigències de publicitat ac-
tiva en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència. 

Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informati-
va Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Aprovar la modificació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Celrà i el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció
per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. S’adjunta com a annex a aquest
acord el text íntegre del conveni que incorpora les modificacions que afecten l’apartat ter-
cer i quart de l’expositiu; pacte primer del conveni (objecte) que incorpora un apartat i se
substitueix agents del cos de vigilants per agents del cos de mossos d’esquadra en els pac-
tes segon i tercer del conveni. 

Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord

Tercer. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit.

Quart. Publicar aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTA-
MENT DE CELRÀ SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ
PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.

REUNITS

D'una part, la il·lustríssima senyora Eugenica Doménech Moral, directora del Servei Català
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de Trànsit.

I de l’altra, el senyor Daniel Cornellà Detrell, alcalde de l'Ajuntament de Celrà.

ACTUEN

La primera, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter
administratiu,  adscrit  al  Departament  d’Interior  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per
autorització de signatura de l’honorable senyor Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior i
president del Servei Català de Trànsit, en virtut de la resolució de 26 d’octubre de 2015.

El segon, en representació de l'Ajuntament de Celrà, en virtut de l'acord adoptat pel ple de
la Corporació de data ...

EXPOSEN

Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de
trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de 15
de desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circula-
ció de vehicles de motor a la Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei del Parla-
ment de Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual exer-
ceix juntament amb altres òrgans del Departament d’Interior, les competències en aquesta
matèria.

Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat sancionadora, l'arti-
cle 11.1 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix a la persona
que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit, la competència per a imposar multes i
sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de
les competències municipals.

Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la possibi-
litat que tant el Departament d’Interior com el Servei Català de Trànsit puguin establir con-
venis de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives competènci-
es.

Tercer.- L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en con-
cordança amb els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, i 66.3.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, fixa les competències que els
municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. Així mateix, l’article 84.4 de la LSV esta-
bleix que la sanció per infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes corres-
pondrà als respectius alcaldes. 

No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el director o
directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per infracci-
ons de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi
hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de
Trànsit.

En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora del Servei Cata-
là de Trànsit la facultat de resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions
comeses en vies urbanes d'aquells municipis que hagin signat conveni d'acord amb l'article
11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, esmentada.

Quart.- En virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en relació amb la disposició tran-
sitòria única de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos policial pot assumir
l'exercici de funcions de denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de
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trànsit  en les vies urbanes sempre que s'estableixi  en el corresponent conveni, gaudint
aquesta denúncia, d'acord amb l'article 87.1 de la LSV, del caràcter d'obligatòria quan es
formuli en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit.

Cinquè.- D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el marc de col-
laboració amb aquells municipis que vulguin acollir-se a allò que preveuen l'article 11.4 de
l'esmentada  Llei  14/1997,  de  24  de  desembre,  i  l'article  12.1.cinquè  i  sisè  de  la  Llei
10/1994, d’11 de juliol, mitjançant la subscripció del corresponent conveni.

Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest conveni de col·laboració
d'acord amb els següents 

PACTES

1. Objecte
Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria d'infracci-
ons de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Celrà pel
que fa a l'assumpció:

a) de la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra, de les infraccions con-
tingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la legislació vi-
gent en aquesta matèria, que presenciïn en vies urbanes, sens perjudici de la competència
dels vigilants. Aquestes denúncies tenen caràcter d'obligatòries, d'acord amb l'article 87.1
de la LSV.

b) de les competències sancionadores de l'alcalde en vies urbanes per part de la director/a
del Servei Català de Trànsit, pel que fa a les denúncies a què es refereix l'apartat anterior,
d'acord amb l'article 11.4  de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei
Català de Trànsit.

2. Potestat sancionadora

L'Ajuntament de Celrà i el Servei Català de Trànsit acorden que la directora del Servei Ca-
talà de Trànsit assumeixi la competència sancionadora que correspon a l'alcalde, per infrac-
cions a les normes de circulació comeses en vies urbanes del municipi de Celrà, denuncia-
des pels agents del cos de mossos d’esquadra, en els termes i condicions previstos en els
pactes d'aquest conveni.

3. Continguts de la col·laboració

La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Celrà, en la matèria ob-
jecte d'aquest conveni, es durà a terme d'acord amb els apartats següents:

a) Inici del procediment sancionador 

El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a con-
seqüència de les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de mossos
d’esquadra, en funcions de vigilància del trànsit, contra infraccions comeses en les vies ur-
banes del municipi de Celrà.

b) Instrucció del procediment sancionador

D'acord amb allò que preveu l’article 12.1.e) del Decret 53/2015, de 14 d’abril, de rees-
tructuració del Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de Trànsit de Girona ha d’ins-
truir els expedients sancionadors incoats per les denúncies formulades pels agents del cos
de mossos d’esquadra en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit en les vies urba-
nes de Celrà.

c) Resolució de l'expedient sancionador
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La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà l’expedient sanciona-
dor i imposarà, si escau, la sanció per les infraccions denunciades pels agents del cos de
mossos d’esquadra en les vies urbanes de Celrà. 

d) Cobrament de la sanció pecuniària

El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions derivades
dels expedients sancionadors a què fan referència els apartats anteriors.

L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix el present
conveni pot ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de constrenyiment.

e) Règim de recursos

Contra les resolucions sancionadores dictades pel/per la director/a del Servei Català de
Trànsit que es derivin de les denúncies que són objecte d’aquest conveni, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició, davant aquest mateix òrgan, que és el competent per a re-
soldre’l.

4. Comissió de seguiment, vigilància i control

Per al seguiment del que preveu el present conveni es constitueix una Comissió de segui-
ment, vigilància i control, que estarà integrada per dos membres designats per cadascuna
de les parts.

Aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació o d’aplicació que es puguin plante-
jar respecte del conveni.

Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.

5. Vigència i extinció

El present conveni s’extingirà transcorreguts quatre anys des de la seva signatura. En qual-
sevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar unànimement la
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.

A més, el present conveni es podrà extingir:

a) Per acord unànime de les parts signants.

b) Per denúncia d'una de les parts amb tres mesos d’antelació.

c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest cas, s’es-
tarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic. 

6. Publicitat del Conveni

L'Ajuntament de Celrà es compromet a donar publicitat al contingut d’aquest conveni per
tal de garantir, d'acord amb el principi de seguretat jurídica, el seu coneixement per part
dels habitants del municipi, a través de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Ajunta-
ment de Celrà, i així mateix per qualsevol altre mitjà que aquest consideri oportú.

7. Interpretació i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni
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que no es pugui resoldre per la comissió, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa
administrativa.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a
un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.

Pel Servei Català de Trànsit Per l’Ajuntament de Celrà

El conseller d’Interior i
president del Servei Català de Trànsit

Per autorització de 26 d’octubre de 2015.
Eugenia Doménech Moral Daniel Cornellà Detrell
Directora del Servei Català de Trànsit Alcalde

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

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  LA  PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ  DELS  ESTATUTS  DEL
CONSORCI DE LES GAVARRES.

L’alcalde explica que al juny de 2017 es va celebrar un Consell Plenari al Consorci de les
Gavarres que, a més d’aprovar la incorporació de nous membres, va aprovar també la
modificació dels seus estatuts i que el Consorci s’adscrigui a la Diputació de Girona en
comptes de la Generalitat de Catalunya. 

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 

El Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de
les Gavarres ha procedit, en dues ocasions, a endegar els tràmits per a la modificació dels
seus Estatuts, derivada dels canvis produïts en el règim jurídic dels consorcis. Malaurada-
ment, els referits intents finalment no van reeixir, per la qual cosa, en la sessió del Consell
Plenari de 28 d'abril de 2015, es va acordar, per unanimitat, elevar la proposta de modifi-
cació dels Estatuts per tal que fos l'Administració de la Generalitat la que procedís, en pri-
mer terme, a la seva aprovació. 

Finalment el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant ACORD GOV/54/2017, de
25 d’abril, va aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió
de l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres, que passa a anomenar-se Consorci de les Ga-
varres, i el seu text refós. 
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I en sessió del Consell Plenari del Consorci de les Gavarres, celebrat el dia 20 de juny de
2017, es va admetre nous membres del Consorci, es va aprovar inicialment la modificació
dels Estatuts del Consorci així com a la seva denominació que passa d’ anomenar-se Con-
sorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres a Consorci de
les Gavarres i es va aprovar l’adscripció del Consorci de les Gavarres a la Diputació de Gi-
rona. 

Ha emès informe la Secretària de la Corporació, el qual consta en l’expedient. 

FONAMENTS DE DRET 

1.- L’article 120 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, dispo-
sa que els estatuts de cada consorci determinaran l’administració pública a la qual estarà
adscrita, conforme als criteris de prioritat que es detallen a l’apartat segon d’aquest mateix
precepte. 

2.  L’article  322  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació dels estatuts del Con-
sorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i
acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 

3. L’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la
majoria absoluta de membres de la corporació. 

4. Els articles 47.2.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
114.3.d del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  regulen  la  competència  plenària  per  a  l’aprovació
mitjançant  el  vot  qualificat  de  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  dels  membres
corporatius per modificar altres organitzacions associatives, així  com la modificació dels
seus estatuts.
Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la proposta de modificació dels estatuts del Consorci de les Gavarres, acor-
dada pel Consell Plenari del Consorci de les Gavarres en data 20 de juny de 2017, i que
s'adjunta com annex a aquest acord. 

Segon. Donar trasllat d'aquest acord al Consorci de les Gavarres per al seu coneixement i
efectes.

ANNEX

Estatuts del Consorci de les Gavarres

Capítol primer
Disposicions generals

Article 1

1. El Consorci de les Gavarres es constitueix com a entitat pública consorciada entre els
ajuntaments  de  Calonge,  Cassà  de  la  Selva,  Castell-Platja  d'Aro,  Cruïlles-Monells-Sant
Sadurní  de  l'Heura,  Celrà,  Forallac,  Girona,  Juià,  la  Bisbal  d'Empordà,  Llagostera,
Llambilles,  Madremanya,  Mont-ras,  Palafrugell,  Palamós,  Quart,  Sant  Martí  Vell,  Santa
Cristina  d'Aro,  Torrent  i  Vall-llobrega,  els  consells  comarcals  del  Baix  Empordà  i  del
Gironès, la Diputació de Girona, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Associació
de Gestors Forestals de les Gavarres i el Consorci Forestal de Catalunya, de conformitat
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amb els acords dels organismes respectius, a fi de complir les finalitats assenyalades en
aquests Estatuts i en la seva Carta Programàtica. 

2. El Consorci resta adscrit a la Diputació de Girona, per disposar aquesta Administració de
la majoria  de vots als  òrgans de govern del Consorci,  en aplicació del criteri  recollit  a
l'article 120.2.a, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

3. El règim jurídic del Consorci de les Gavarres és determinat per aquests Estatuts, per la
reglamentació interna que es pugui dictar en el seu desenvolupament i, en tot allò que no
estigui previst, per la normativa autonòmica i estatal que li resulti d'aplicació.

Article 2 

El  Consorci  s'anomena Consorci  de les  Gavarres.  Té una durada indefinida i  subsistirà
mentre perduri la necessitat de les finalitats que se li atribueixen. La seva seu social està
ubicada a Monells, a la primera planta de l'edifici de can Geronès - Finca Camps i Armet
s/n. 

Article 3

1. L'àmbit d'actuació del Consorci de les Gavarres abasta, en principi, l'àrea delimitada per
l'Espai d'Interès Natural (EIN) de les Gavarres i per l'àmbit corresponent a l'espai de la
Xarxa Natura 2000 amb el codi ES5120010.

2. Aquest àmbit pot estendre's convenientment per la zona geogràfica de les Gavarres i
abastar nous municipis, sempre que aquests hagin estat admesos al Consorci.

Article 4

1.  El  Consorci,  format  amb caràcter  voluntari,  no  té  ànim de  lucre,  és  de  naturalesa
administrativa  i  té  personalitat  jurídica  pròpia.  En  conseqüència,  pot  realitzar  actes
d'administració  i  disposició  de  béns,  subscriure  contractes,  defensar  judicialment  i
extrajudicialment els seus drets i, en general, tots els actes necessaris per assolir, d'acord
amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en aquests Estatuts.

2. El nombre de membres del Consorci pot ser ampliat amb l'admissió d'entitats públiques
o privades, aquestes últimes sense ànim de lucre, l'activitat de les quals estigui en total
consonància amb els objectius del Consorci i de la Carta Programàtica, sempre que facin
l'aportació inicial que es determini i es comprometin a fer aportacions regulars per al seu
funcionament.

Article 5 

1. L'objecte del Consorci és la preservació i la revalorització del patrimoni del massís de les
Gavarres  i  la  promoció  del  desenvolupament  de  les  activitats  econòmiques  que  siguin
compatibles amb les funcions que compleix el massís.

2. Amb aquesta finalitat, els objectius s'orienten en quatre grans eixos:
1. Protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural de les Gavarres. 
2. Desenvolupament local que millori les condicions de vida de la població vinculada
al massís, basat en l'aprofitament sostenible dels recursos naturals. 
3. Ordenació dels usos de lleure.
4. Foment de l'educació ambiental i la recerca científica. 

Article 6 

1. El Consorci realitza per a la consecució de les seves finalitats les funcions següents: 
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a)  Estudiar,  projectar  i  impulsar  les  iniciatives  necessàries  per  al  foment a  les
Gavarres de l'aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions de
vida de la població rural.
 b) Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, a l'ús i
a la gestió del territori i dels seus recursos naturals. 
c)  Proporcionar  l'assessorament i  l'ajuda  tècnica necessària  als  ens  integrats  al
Consorci. 
d)  Vetllar  per  la  conservació,  defensa  i  millora  dels  valors  culturals,  ecològics,
paisatgístics i econòmics de les Gavarres, així com fer-se càrrec de l'organització i
el foment de llur estudi i coneixement. 
e) Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel Consorci
i que es portin a terme dins de l'espai de les Gavarres. 
f) Crear un fons d'informació en el seu àmbit d'interès. 
g) Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el que faci
referència a l'espai de les Gavarres.
 h) Impulsar l'actuació coordinada de les administracions públiques en l'àmbit del
massís i assumir les competències que aquestes puguin delegar al Consorci.

2. Aquestes funcions són exercides en el marc d'uns principis generals d'actuació, que es
recullen a la Carta Programàtica del Consorci. 

Capítol segon
Òrgans de govern

Article 7 

Els òrgans de govern del Consorci són els següents:
a) El Consell Plenari 
b) La Comissió Executiva 
c) El president 

Article 8

1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Està format
per dos representants de la Diputació de Girona, dos representants del departament de la
Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi natural,  dos membres de cada
consell comarcal i un membre de cada ajuntament o entitat que forma part del Consorci.
En cap cas seran nomenats com a representants persones extracorporatives.

2.  En  cas  d'admissió  de  nous  membres  del  Consorci,  se'ls  assegurarà  l'adequada
representació en el Consell Plenari. La renovació dels membres del Consell Plenari es fa
d'acord amb la periodicitat que determinen les institucions, coincidint amb les renovacions
que es produeixen al  si  de les institucions que representen d'acord amb els processos
electorals, sens perjudici de la facultat de cada institució per remoure el seu representant i
designar-ne un de nou sempre que ho consideri oportú.

3. Corresponen al Consell Plenari del Consorci, amb relació al seu objecte i a les seves
finalitats, les següents funcions que tenen caràcter indelegable:

a) L'elecció, entre els seus membres, del president i dels vicepresidents. 
b) El nomenament i la remoció dels membres de la Comissió Executiva.
c) L'aprovació i la modificació d'aquests Estatuts, sens perjudici de la necessitat
també de l'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.
d) L'aprovació de la Carta Programàtica.
e) L'aprovació de la reglamentació interna del Consorci.
f)  La  gestió  del  patrimoni  del  Consorci,  amb  facultat  de  subscriure  aquells
contractes necessaris per assolir les seves finalitats. 
g) L'aprovació del pressupost, dels plans i dels programes d'actuació anuals. 
h)  L'aprovació  dels  comptes  anuals  i  de  la  memòria  de  gestió  dels  serveis.  i)
L'admissió de nous membres del Consorci.
 j) Admetre els membres del Consell de Cooperació.



                               Acta 8/2017
12 de setembre de 2017

 k) La dissolució i la liquidació del Consorci.
 l) L'aprovació de la plantilla de personal.
 m) Aprovar els projectes d'obres instal·lacions i serveis la contractació dels quals
sigui competent.
 n) La contractació d'obres, serveis i subministrament, conforme a la normativa de
contractació  de  les  administracions  públiques  amb  un  pressupost  superior  a
200.000 euros.

4. La sessió constituent del Consell  Plenari  s'haurà de celebrar dins dels  quatre mesos
següents a la data de constitució dels ajuntaments resultants del procés electoral. 

Article 9 

1. La Comissió Executiva és un òrgan permanent d'administració, de gestió i de proposta.
És  nomenada  pel  Consell  Plenari  i  està  formada  per  deu  persones:  el  president  del
Consorci, que és membre nat, un representant de la Diputació de Girona, un representant
del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi natural, un
representant del Consell Comarcal del Baix Empordà, un representant del Consell Comarcal
del Gironès i cinc representants dels ajuntaments que formen part del Consorci. 

2. Corresponen a la Comissió Executiva les funcions següents: 

a)  Informar  els  plans,  programes  d'actuació,  d'inversions,  pressupost  i  balanç,
comptes de pèrdues i guanys, propostes de gestió i de programes de gestió.
b) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i serveis la contractació dels quals
sigui competent. 
c)  Contractar  obres,  serveis,  subministraments,  conforme  a  la  normativa  de
contractació de les administracions públiques fins a un màxim de 200.000 € de
pressupost. 
d) Valorar i informar la resta de contractació d'estudis i recerques.
 e) Organitzar els serveis del centre, determinar la plantilla de personal, aprovar les
contractacions  i  els  cessaments,  la  dedicació  del  personal  i  els  encàrrecs  de
funcions. 
f) Qualsevol altra no atribuïda expressament per aquests Estatuts a un altre òrgan.

 Article 10

1. El president del Consorci és elegit en la sessió constitutiva del Consorci. El càrrec de
president té una durada de quatre anys.  Poden ser candidats a la presidència tots els
representants membres del Consell  Plenari.  El president del Consorci exerceix també la
presidència del Consell Plenari i de la Comissió Executiva. 

2. L'exercici del càrrec de president comporta les funcions següents: 
a) Representar el Consorci  a tots els efectes i  comparèixer sense necessitat  de
poder previ i especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol
ordre i jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones públiques i privades,
físiques i jurídiques. 
b) Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva. 
c) Contractar obres, serveis o subministraments que conforme a la normativa de
contractació  de  les  administracions  públiques  tingui  la  consideració  de  caràcter
menor.
d) Exercir la supervisió i vigilància de totes les activitats i serveis del Consorci.
e) Aprovar la liquidació del pressupost i donar-ne compte al Consell Plenari. 
f) Les funcions que li siguin delegades tant pel Consell Plenari com per la Comissió
Executiva.

3.  En  els  casos  de  vacant,  d'absència  o  de  malaltia  el  president  és  substituït  pel
vicepresident o pels vicepresidents designats pel Consell Plenari d'entre els membres de la
Comissió Executiva. 
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Article 11 

1. El Consorci pot comptar amb un/a gerent. 

2. El gerent és contractat per acord del Consell Plenari, segons els criteris d'idoneïtat, mèrit
i  capacitat,  mitjançant un procediment que respecti  la publicitat  i  la  concurrència,  i  se
sotmet a  la  relació  laboral  de  caràcter  especial  d'alta  direcció,  en cas  que la  persona
designada en el càrrec no tingui la condició de funcionari de carrera. Es tracta d'un càrrec
professional i per tant retribuït. 

3. Corresponen al gerent les funcions executives i les competències que específicament li
encomani el president o li deleguin el Consell Plenari o la Comissió Executiva. 

4. El gerent pot disposar d'un equip tècnic de gestió, les funcions del qual són executar els
acords dels òrgans de govern i d'acord amb les directrius del gerent. 

Article 12 

1. El Consorci compta amb un Consell de Cooperació que es constitueix com a òrgan de
consulta,  participació  i  informació  en  les  qüestions  pròpies  de  l'àmbit  d'actuació  del
Consorci. 

2. Poden formar part del Consell de Cooperació: 
a) Les entitats cíviques, culturals, professionals, naturalistes i esportives vinculades a les
Gavarres, que estiguin degudament legalitzades, sol·licitin la seva admissió al Consell de
Cooperació i que aquesta sigui admesa.
 b) Personalitats de reconeguda vàlua o destacades en l'estudi o la defensa de les Gavarres
que siguin proposades pel president, amb el vistiplau de la Comissió Executiva, i admeses
pel Consell Plenari del Consorci. 

3. El nombre màxim de membres del Consell de Cooperació és de 30 membres.

4. Són funcions del Consell de Cooperació:
a) Promoure mesures per coordinar els interessos dels sectors representats amb
els objectius i les actuacions del Consorci. 
b) Fomentar actuacions d'interès comú entre les entitats i el Consorci.
 c)  Plantejar  iniciatives,  propostes  i  suggeriments  per  millorar  l'assoliment  dels
objectius del Consorci. 
d) Ser informats periòdicament sobre el funcionament del Consorci.
e) Emetre informe sobre els assumptes que li siguin sotmesos.

5. Les sessions del Consell de Cooperació són convocades i presidides pel president del
Consorci. 

6. En el si del Consell de Cooperació poden formar-se comissions de caràcter sectorial i
grups de treball específics. 

Capítol tercer
Funcionament

Article 13
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1. El Consell Plenari fa una sessió, que té caràcter públic, com a mínim una vegada a l'any.
Es reuneix en totes les ocasions en què el president el convoqui, a iniciativa pròpia o a
sol·licitud d'una tercera part dels seus membres. 

2. La Comissió Executiva es reuneix conforme al règim de sessions que acordi en la seva
sessió constitutiva i és convocada pel president o a proposta d'una tercera part dels seus
membres.

3. De cada sessió s'aixeca l'acta corresponent, en la qual es fa constar, si s'escau, els vots
particulars contraris a l'acord adoptat i els motius que els justifiquen. 

4. Les convocatòries es fan per escrit  amb el corresponent ordre del dia i  han de ser
notificades, amb una antelació de dos dies hàbils, al membre de cada òrgan.

5. Per iniciar les sessions es considera que existeix quòrum en primera convocatòria si hi
són presents el titular de la presidència i del secretari o si escau de qui els substitueixin, i
la meitat, com a mínim dels seus membres. En segona convocatòria, que té lloc mitja hora
més tard, només és necessària l'assistència de sis membres en el cas del Consell Plenari i
de tres membres en el cas de la Comissió Executiva i en ambdós casos amb la presència
del president i del secretari. 

6. El president pot convidar a les reunions del Consell Plenari aquelles persones físiques i/o
jurídiques que consideri oportú, les quals hi assisteixen amb veu però sense vot.
 
Article 14 

1. Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s'adopten per majoria simple
mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els representants de la Diputació de
Girona disposen de 51 vots, la Generalitat de Catalunya de 23 vots, el Consell Comarcal del
Baix Empordà de 2 vots, el Consell Comarcal del Gironès de 2 vots, els 20 municipis d'un
vot  per  a  cada  municipi,  l'Associació  de  Gestors  Forestals  de  les  Gavarres  1 vot,  i  el
Consorci Forestal de Catalunya 1 vot.

2. La Comissió Executiva és nomenada pel Consell  Plenari  per majoria absoluta del vot
ponderat. 

3. Es requereix el vot favorable de 2/3 del total de vots del Consell Plenari per a l'adopció
dels acords següents: 

a) Elecció del president. 
b) Contractació del gerent, a proposta del president. 
c) Aprovació i modificació d'aquests Estatuts. 
d) Aprovació del pressupost.
 e) Admissió de nous membres.
 f) Dissolució i liquidació del Consorci. 

4. Les decisions estratègiques més rellevants han de comptar amb el vot favorable dels
representants de l'Administració de la Generalitat per tal de ser aprovades.

 Article 15
Dins el primer trimestre de cada any, la Comissió Executiva presenta al Consell Plenari, per
a la seva aprovació, una memòria de gestió i el balanç i el compte de pèrdues i guanys de
l'exercici precedent.

 Article 16 
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1. El Consorci ha de tenir una Secretaria, el titular de la qual l'ha de nomenar el Consell
Plenari d'entre els funcionaris o les funcionàries amb habilitació nacional que exerceixin llur
càrrec en algun o alguns dels ens locals consorciats.

2.  Les  funcions  d'intervenció  dels  fons  del  Consorci  són  assumides  per  la  persona
funcionària amb habilitació nacional que exerceixi el seu càrrec a la Diputació de Girona.
Correspon a la Secretaria les funcions d'assessorament legal preceptiu i fe pública. 
Correspon  a  la  Intervenció  les  funcions  de  control  i  fiscalització  interna  de  la  gestió
econòmica, financera i pressupostària. 

3.  El  Consorci  ha  de  disposar  del  personal  necessari  per  al  compliment  de  les  seves
finalitats, d'acord amb la relació de llocs de treball, les plantilles aprovades o instruments
organitzatius similars que aprovi el Consell Plenari. 
El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament de
les  administracions  participants.  Tanmateix,  el  personal  laboral  propi  del  Consorci  que
estigués prestant serveis amb anterioritat a l'aprovació d'aquests nous Estatuts manté la
seva vinculació. 
Excepcionalment,  quan  no  resulti  possible  comptar  amb  personal  procedent  de  les
administracions  públiques  consorciades  en  atenció  a  la  singularitat  de  les  funcions  a
desenvolupar, l'òrgan competent de la Diputació de Girona pot autoritzar que el Consorci
contracti directament personal per a l'exercici de les funcions referides.
 Les mancances puntuals de personal poden ser cobertes mitjançant la contractació de
personal laboral de caràcter temporal.
 El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l'Administració de la Diputació
de Girona.
 L'aplicació  d'aquest  règim jurídic  no  implica  en cap cas  l'adquisició  de  la  condició  de
personal al servei de l'Administració de la Diputació de Girona. 

Capítol quart
Règim econòmic

Article 17 

Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposa dels recursos següents: 
a)  Aportacions  inicials,  periòdiques  i  derrames  de  les  entitats  integrades  al
Consorci, en la quantitat i forma que siguin convingudes.
 b) Subvencions i donatius, tant de la Unió Europea, de l'Estat, de la Generalitat, de
les  corporacions  municipals,  d'altres  administracions  públiques,  d'entitats  o  de
particulars. 
c)  Productes  del  seu patrimoni,  de  rendiments  d'explotacions  i  de  prestació  de
serveis. 
d) Qualsevol que pugui correspondre-li d'acord amb les lleis. 
e) Treball voluntari promogut pel mateix Consorci o per les entitats. 

Article 18 

1. Té la consideració d'aportació inicial: 
a) Per part de la Diputació de Girona, 9.318 euros 
b) Per part del Consell Comarcal del Baix Empordà, 2.329 euros c) Per part del
Consell Comarcal del Gironès, 2.329 euros 
d) Per part dels ajuntaments: 
Els de menys de 1.000 hab., 139,77 euros 
Els de 1.001 hab. a 5.000 hab., 279,54 euros 
Els de 5.001 hab. a 10.000 hab., 559,08 euros 
Els de 10.001 hab. a 20.000 hab., 1.118,16 euros 
Els de més de 20.000 hab., 2.236,32 euros
 e) Per part de les entitats privades sense ànim de lucre, 232,95 euros 
 f) Per part d'altres entitats públiques, 9.318 euros 
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2.  Les  quantitats  que  s'hagin  de  fer  efectives  com  a  aportació  inicial,  s'actualitzen
anualment d'acord amb l'evolució de l'IPC de Catalunya, segons la publicació de l'Institut
Nacional d'Estadística o de l'organisme que el substitueixi. En cas de que l'IPC sigui negatiu
no s'actualitzen.

3.  L'adscripció  de  personal  o de  béns al  Consorci  per  part  d'una entitat  membre,  pot
compensar-se de l'aportació dinerària.
 
Article 19 

El  Consorci  formula  un pressupost  anyal  i  desenvolupa  la  seva  activitat  segons  el  pla
d'actuacions, la vigència del qual s'estén al període de 3 anys des de la data de la seva
aprovació. 

Article 20 

1.  Les  aportacions  anyals  per  cobrir  el  pressupost  de  funcionament  i  d'activitats  són
aprovades per acord del Consell Plenari. 

2. Les aportacions són de tres tipus:
 a) Les que s'estableixin pel seu funcionament ordinari.
 b) Les aportacions relatives a temes específics. 
c) Les derrames finalistes per a despeses extraordinàries o imprevistes. 

3. Les aportacions anyals destinades al funcionament ordinari es regeixen per un barem
que s'aprova anualment per part del Consell Plenari juntament amb el pressupost anual. 

4. Les quotes ordinàries anuals i extraordinàries a satisfer al Consorci de les Gavarres s'han
d'atendre de forma puntual i regular d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5. En cas que s'incompleixi aquesta previsió, el Consorci gira la corresponent liquidació en
voluntària als efectes i terminis de pagament del que disposa el Reglament general de
recaptació.  Un  cop  transcorregut  el  termini  d'abonament  en  voluntària,  l'expedient  es
tramita  a  l'organisme  tributari  i  de  recaptació  de  la  Diputació  de  Girona,  per  al  seu
cobrament en via executiva. 

6.  Si  algun  dels  ens  consorciats  no  satisfà  de  forma  puntual  i  regular  les  quotes,  el
Consorci  es reserva la facultat  de no realitzar  en l'àmbit  territorial  i  funcional de l'ens
consorciat activitats relacionades amb l'objecte i finalitats del Consorci, fins que es posi al
dia de pagament de totes les quotes. 

7.  Pel  que  fa  a  les  quotes  o  derrames  extraordinàries  es  poden  exigir  fórmules
d'assegurament previ (per exemple: aval bancari o assegurança de caució) amb caràcter
previ a la realització de les activitats pressupostades. Aquesta previsió no s'aplica a les
quotes ordinàries. 

Article 21 

El Consorci pot tenir patrimoni propi afectat pels fins específics pels quals s'ha constituït i
comprèn els béns, les instal·lacions i els objectes adscrits al Consorci en el moment de la
seva constitució i els que adquireixi en el futur.
 Els béns de domini públic i els patrimonials que els ens associats adscriguin al Consorci per
al compliment de les seves finalitats, conserven la qualificació originària.
 El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus membres unes
facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries.
El  règim  patrimonial  és  el  que  estableixi  la  normativa  que  regula  el  patrimoni  de  la
Diputació de Girona. 
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Article 22

1. El règim jurídic, els actes del Consorci, en especial els referits a règim d'administració
general, contractació i al règim del personal, es regeixen pels preceptes que sobre règim
jurídic,  es  contenen  a  la  legislació  de  règim  jurídic  aplicable  a  l'administració  de  la
Diputació  de  Girona  i  són  impugnables  en  les  vies  administratives  i  jurisdiccionals,
regulades en aquesta legislació. La contractació pública del Consorci s'ha d'adequar a la
legislació de contractes de les administracions públiques.

2.  El  règim pressupostari,  de comptabilitat  i  control  d'aplicació  al  Consorci  és el  de la
Diputació de Girona, sens perjudici  de la seva subjecció al  que preveu la Llei  orgànica
2/2012, de 27 d'abril. 
El  pressupost  del  Consorci  forma part  dels  pressupostos  de la  Diputació  de Girona.  El
Consorci ha d'elaborar i aprovar el pressupost anual,  que s'ha d'ajustar a la normativa
vigent sobre hisendes locals. La Intervenció del Consorci n'ha de preparar l'avantprojecte,
d'acord amb les aportacions determinades a l'article 18, i s'ha d'elevar al Consell Plenari
per a la seva aprovació. 
Els comptes del Consorci s'inclouen en el compte general de la Diputació de Girona, sota el
règim de comptabilitat pública local. 

Capítol cinquè
Separació de membres i dissolució de l'entitat

Article 23

1. Els membres del Consorci se'n poden separar en qualsevol moment, sens perjudici de la
seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment. 
L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci, llevat que la resta dels
seus membres n'acordin la continuïtat i romanguin al Consorci, almenys, dos ens públics
pertanyents a administracions diferents. 

2. Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del Consorci
s'aplicaran les regles següents: 
Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de separació la
que li hauria correspost en la liquidació. A manca de determinació de la quota de liquidació
es tindran en compte, tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix
el dret de separació al fons patrimonial  del Consorci, com el finançament concedit cada
any. Si el membre del Consorci que exerceix el seu dret de separació no hagués realitzat
aportacions  per  no  estar-hi  obligat,  el  criteri  de  repartiment  és  la  participació  en  els
ingressos que hagi rebut durant el temps que ha format part del Consorci. 
El Consorci acorda la forma i les condicions en què s'ha d'efectuar el pagament de la quota
de  separació,  en  cas  que  aquesta  resulti  positiva,  així  com la  forma  i  condicions  del
pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és
negativa.
 L'efectiva  separació  del  Consorci  es  produeix  una  vegada  determinada  la  quota  de
separació, en cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s'hagi pagat el deute, si la
quota és negativa.

3. Si el Consorci és adscrit a l'Administració que ha exercit el dret de separació, el Consell
Plenari ha d'acordar a quina de les restants administracions o entitats o organismes públics
vinculats  o  dependents  d'administracions  que  hi  romanen,  queda  adscrit  el  Consorci,
d'acord amb la legislació aplicable. 

4. L'exercici del dret de separació s'ha de notificar per escrit al Consell Plenari.

 

Article 24
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1. El Consorci es dissol per: 
Acord unànime dels membres que l'integren.
 Impossibilitat  legal  o  material  d'acompliment  de  les  finalitats  i  objecte  del
Consorci. 
Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant. 
Per impossibilitat de continuar en funcionament. 
Per resolució judicial ferma. 

2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.

3. Una vegada adoptat l'acord de dissolució, l'Àrea d'Intervenció de la Diputació de Girona
assumirà les funcions de liquidador del Consorci.

4. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre. La quota de
liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun dels membres en el saldo
resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el
percentatge  de  les  aportacions  efectuades  per  cada  membre  del  Consorci  al  seu  fons
patrimonial i el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del Consorci no ha
realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és la participació en
els ingressos que hagi rebut durant el temps que ha format part del Consorci.

5. El Consell Plenari ha d'acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si
és positiva. 

6. Les entitats consorciades poden acordar la cessió global d'actius i passius a una altra
entitat del sector públic jurídicament adequada, amb la finalitat de mantenir la continuïtat
de l'activitat i assolir els objectius del consorci que s'extingeix. La cessió global d'actius i
passius implica l'extinció sense liquidació del consorci.

Disposicions finals

1. En tot allò que no preveuen aquests Estatuts, s'aplica el que disposen els articles 118 a
127 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, així com la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

2. En el cas que una declaració de Parc Natural de les Gavarres preveiés un òrgan de gestió
que no fos delegat o assimilat al Consorci de les Gavarres, aquest prendrà en consideració
la seva dissolució i el traspàs de l'activitat i el patrimoni a l'òrgan gestor esmentat. 

3. L'entrada en vigor d'aquests Estatuts es produeix una vegada realitzada la tramitació de
l'expedient  de  modificació  d'Estatuts,  l'endemà  de  la  publicació  al  butlletí  oficial
corresponent. 

4. L'acte publicat és una disposició de caràcter general i en conseqüència els interessats
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos màxim a comptar
de l’endemà de la seva publicació. No obstant, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs si
es considera procedent.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)
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GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

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’AUTORITZACIÓ  DE  COMPATIBILITAT,  AMB  UNA
ACTIVITAT PÚBLICA, A FAVOR D’UNA EMPLEADA PÚBLICA.

L’alcalde cedeix la  paraula al  senyor Josep Bartis  Fàbrega,  regidor de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que es tracta d’acceptar que
la  senyora  Mariona  Salvador  Pujolràs  pugui  fer  compatible  la  seva tasca  de  tècnica
auxiliar de Joventut amb una tasca de 4 hores setmanals a la Universitat de Girona.

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: 

ANTECEDENTS DE FET 

1.- En data 13 de juliol de 2017 (registre d'entrada municipal número 12092) la Sra. .......,
tècnica auxiliar de joventut, sol.licita autorització de compatibilitat d’aquesta activitat amb
l’activitat pública que vol dur a terme com a professora associada a temps parcial a la Uni-
versitat de Girona des del 12 de setembre d’enguany fins l’11 de març de 2018 i amb una
dedicació de 4 hores setmanals. Fent constar que no interferirà en el seu horari laboral i
adjuntant la proposta de contractació per part de la Universitat de Girona. 

2.- La secretària de la corporació ha emès un informe en relació amb la legislació aplicable
i el procediment a seguir. 

FONAMENTS DE DRET 

1. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al ser-
vei de les administracions públiques disposa que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Llei només podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector
públic en els supòsits previstos en la mateixa per les funcions docent i sanitària. I que per
a l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de
compatibilitat, que no suposarà modificació de jornada de treball i horari dels dos llocs i
que es condiciona al seu estricte compliment. 

I de conformitat amb l’article 4.1 del mateix text legal podrà autoritzar-se la compatiblitat
pel desenvolupament d’un lloc de treball en l’esfera docent com a Professor universitari as-
sociat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb duració determinada. 

2. Per tot l’exposat i de conformitat amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompati-
bilitats del personal al servei de les administracions públiques; el Reial decret 598/1985, de
30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de l’estat, de la
Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents; la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat;
l’article 95.2.n i la Disposició final tercera del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Em-
pleat  Públic  aprovat  pel  Reial  decret  Legislatiu  5/2015,  de  30  d'octubre  i  el  Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les enti -
tats locals de Catalunya. 
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3. I en virtut del que disposa l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompa-
tibilitats del personal al servei de les administracions públiques, correspon al Ple de la cor-
poració autoritzar la compatibilitat quan es tracti d’un segon lloc o activitat en el sector pú-
blic. 

Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Autoritzar a la Sra. ......... la compatibilitat per desenvolupar les funcions de tècni-
ca auxiliar de joventut amb l'exercici, en l’àmbit públic, de professora associada a la Uni-
versitat de Girona amb una dedicació de 4 hores setmanals des del dia 12 de setembre de
2017 fins l’11 de març de 2018. 

Segon. Aquesta autorització quedarà sense efecte en els supòsits següents: 

- si l’activitat impedeix o menyscaba el compliment estricte dels deures o compromet
la seva imparcialitat o independència. 

- si la dedicació horària de l’activitat coincideix amb la jornada laboral del seu lloc de
treball. 

Tercer. La Sra. .......... està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament qualse-
vol modificació que es produeixi en les condicions de l’activitat privada declarada. 

Quart. Inscriure en el Registre de personal de la corporació l’acord del Ple pel qual s’auto-
ritza aquesta compatibilitat per desenvolupar activitats públiques en l’esfera docent com a
professora universitària associada en règim de dedicació de 4 hores setmanals, des del dia
12 de setembre de 2017 fins l’11 de març de 2018. 

Cinquè. Comunicar aquesta autorització de compatibilitat al Consell Superior de la Funció
Pública a fi de que compleixi amb la seva obligació d'informar cada sis mesos a les Corts
Generals de les autoritzacions de compatibilitat concedides en totes les Administracions Pú-
bliques i en els Ens, Organismes i empreses d'elles depenents, tal com disposa la disposició
addicional tercera de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal
al Servei de les Administracions Públiques. 

Sisè.  Notificar  aquest  acord  a  la  persona  interessada,  igualment  es  comunicarà  a  la
Universitat de Girona.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

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
11. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ASSOCIACIÓ  DE  MUNICIPIS  CATALANS  PER  A  LA  RECOLLIDA  SELECTIVA
PORTA  A  PORTA  I  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  PER  A  LA  SUBSCRIPCIÓ  D’UN
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ACORD  MARC  PER  AL  SUBMINISTRAMENT  DE  BOSSES  I  FUNDES
COMPOSTABLES.  

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i
Medi Ambient, que explica que al setembre de l’any 2016 es va aprovar el conveni de
col·laboració amb l'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a
Porta i l'Ajuntament de Celrà per a la subscripció d’un acord marc per al subministrament
de bosses i fundes compostables, la vigència del qual finalitza el proper 31 de desembre
de 2017. I el que es porta avui al Ple és una nova subscripció a aquest acord marc. 

A banda d’això, explica que hi  ha un increment de 500 € respecte de l’any anterior
(21.500 €), aclarint el següent: quant a bosses domiciliàries és la mateixa quantitat i el
mateix preu; s’ha modificat la demanda de les de comerços, augmentat la demanda de
bosses de 240 litres i disminuint la de 120 litres, de les que sempre hi havia excedent.  I
a diferència de l’any passat s’afegeix en aquesta comanda una demanda de cubells per a
la  FORM  i  també  de  cubells  que  baixen  dels  domicilis.  Per  tant,  la  situació  és
pràcticament la mateixa econòmicament però amb l’afegit d’aquests cubells.   

Tot seguit, 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 ordinària, de data 9 de juliol de 2013, l’Ajuntament de Celrà va mani-
festar la seva voluntat per ser membre de l’Associació de Municipis Catalans per a la Reco-
llida Selectiva Porta a Porta, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2014, acceptant les
condicions, compromisos i obligacions que s'estableixen en els seus estatuts.

L'article  2 dels estatuts  de l'Associació estableix  els  seus fins, entre els  quals hi  ha el
d'efectuar compres conjuntes de tot tipus de material (bosses compostables, cubells, etc)
de manera que comporti un estalvi econòmic per als membres de dret associats, tenint en
compte la legislació actual sobre contractes.

Amb aquesta finalitat, l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a
Porta s’ha constituït com a entitat contractant d’un acord marc per al subministrament de
bosses i fundes compostables i cubells i bujols de FORM a les entitats locals que en formen
part, com és el cas de Celrà.

En aquest sentit, l’Associació PaP impulsa i tramita el procediment de contractació pública
de l’acord marc però són les entitats locals les que adjudicaran i formalitzaran el contracte
derivat amb l’adjudicatari de l’acord marc, així com també abonaran el preu del contracte.

Per dur a terme aquesta gestió cal subscriure un acord marc amb l’Associació PaP per al
subministrament de les bosses i fundes compostables i de cubells i bujols de FORM.

2. En sessió plenària ordinària, de data 13 de setembre de 2016, es va aprovar el conveni
de col·laboració entre l'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a
Porta i l'Ajuntament de Celrà per subscriure un acord marc per al subministrament de bos-
ses i fundes compostables, finalitzant la vigència d’aquest conveni el dia 31 de desembre
de 2017.

FONAMENTS DE DRET
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L'article 196 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 (TRLCSP) disposa que els òrgans de
contractació del sector públic poden concloure acords marc amb un o diversos empresaris
amb la finalitat de fixar les condicions a les quals s'han d'ajustar els contractes que preten-
guin adjudicar durant un període determinat, sempre que el recurs a aquests instruments
no s'efectuï de forma abusiva o de manera que la competència es vegi obstaculitzada, res-
tringida o falsejada.

Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informati-
va Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Associació de Municipis Catalans per a la
Recollida Selectiva Porta a Porta i l'Ajuntament de Celrà per subscriure un acord marc per
al subministrament de bosses i fundes compostables i cubells i bujols de FORM, que s'ad-
junta com a annex a aquest acord.

Segon. Aprovar la despesa corresponent al subministrament de bosses i fundes composta-
bles i cubells i bujols de FORM per l’any 2018 per import de 21.500 euros, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 23 1621 22199 “Material recollida selectiva” del pressupost del
2018.

Tercer. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord.

Quart. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Se-
lectiva Porta a Porta i a Tresoreria i Comptabilitat de la corporació.

ANNEX
REUNITS

El senyor Xavier Doñate Rodrigo, en la seva qualitat de President de l’Associació de Muni-
cipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, (en endavant Associació PaP),
amb domicili a la Plaça de la Vila, 1 de Tiana, i amb número de NIF G63386973.

I de l’altra el senyor Daniel Cornellà Detrell  en la seva qualitat d’Alcalde-President de
l’Ajuntament de Celrà, amb domicili a ctra. de Juià 48, i amb número de NIF P1705400H.

EXPOSEN

PRIMER. Que l’Associació PaP és una entitat sense ànim de lucre constituïda a l’empara
de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions (actualment derogada per la Llei 4/2008,
de  24  d’abril,  del  Llibre  Tercer  del  Codi  Civil  de  Catalunya  relatiu  a  les  persones
jurídiques).

SEGON. Que  entre  els  objectius  de  l’Associació  PaP,  de  conformitat  amb  els  seus
Estatuts, està el d’efectuar compres de tot tipus de material que estigui vinculat amb la
recollida  selectiva  porta  a  porta  (bosses  compostables,  cubells,  etc.)  de  manera  que
comporti un estalvi econòmic i procedimental per als seus membres.

TERCER.  Que uns dels materials  vinculats amb la recollida selectiva porta a porta de
comú utilització entre els associats són les bosses compostables i els cubells i bujols per a
la recollida selectiva de la FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals). 

QUART. Que l'article 196 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 (TRLCSP) disposa que els
òrgans de contractació del sector públic poden concloure acords marc amb un o diversos
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empresaris amb la finalitat de fixar les condicions a les quals s'han d'ajustar els contrac-
tes  que  pretenguin  adjudicar  durant  un  període  determinat,  sempre  que  el  recurs  a
aquests instruments no s'efectuï de forma abusiva o de manera que la competència es
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.

CINQUÈ.  Que  l’Associació  PaP  té  interès  en  adjudicar  un  acord  marc  per  al
subministrament (adquisició i distribució) de bosses i fundes compostables i de cubells i
bujols en interès del seus membres i l’Ajuntament de Celrà té interès en formar part de
l’acord marc amb l’objecte d’adjudicar i formalitzar contractes derivats. 

SISÈ. Que en atenció a l’anterior les parts convenen les condicions en que s’efectuarà la
licitació d'un acord marc per al subministrament de bosses i fundes compostables.

SÈTÈ. Que l’Ajuntament de Celrà ha seguit la tramitació corresponent per signar aquest
conveni, que es regirà pels següents:

PACTES

PRIMER.- OBJECTE
L'objecte del present conveni és l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà a l’Acord Marc, l'esta-
bliment de les bases i condicions per a la licitació de l’Acord Marc per a la compra conjun-
ta de bosses i fundes compostables i de cubells i bujols per a la recollida de la FORM i
l’adjudicació de contractes derivats per part de l’Ajuntament de Celrà.

SEGON.- CONSENTIMENT
L’Ajuntament de Celrà autoritza a l’Associació PaP que procedeixi a la licitació i posterior
formalització d’un acord marc amb l’empresa adjudicatària, en els termes establerts a
l’article 196 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i de con-
formitat amb el Plec de Condicions i el Plec de Prescripcions Tècniques que s’adjunten al
present document, redactats a instància de l’Associació PaP.

TERCER.- DRETS I OBLIGACIONS
a) Per l'Associació PaP

1. Licitar, adoptar l’acord de celebració i formalitzar l'Acord Marc. L’Associació PaP
impulsarà i tramitarà el procediment de contractació pública i en controlarà la
seva execució.

2. Modificar l’acord marc cas que es donin les circumstàncies previstes a l’article 107
del TRLCSP.

b) Per l’Ajuntament de Celrà:
1. Adjudicar i formalitzar els contractes derivats de conformitat amb l’Acord Marc sen-
se necessitat de convocar una nova licitació.
2. Respectar i complir el Plec de Condicions i el Plec de Prescripcions Tècniques.
3. No mantenir vigent cap acord ni contracte amb un adjudicatari diferent que tingui
el mateix objecte que el present acord marc mentre aquest es mantingui vigent. 
4. Facilitar a l’Associació una estimació de les seves necessitats de bosses i fundes
compostables i/o cubells i bujols per a la recollida de la FORM i vetllar perquè hi hagi
correspondència entre aquesta estimació i la contractació a realitzar.
5. Aprovar la despesa pública que comportarà el contracte derivat amb caràcter previ
a l’adjudicació i subscripció del contracte derivat.

QUART.- ENTRADA EN VIGOR I DURADA
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i finalitzarà a data 31 de
desembre de 2018.

CINQUÈ.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE L’EMPRESA
L’Associació PaP elaborarà l’expedient de contractació del subministrament de bosses i
fundes compostables i cubells i bujols per a la recollida selectiva de la FORM, des de l’ela-
boració dels Plecs fins a la signatura de l’Acord Marc, amb l’excepció de l’aprovació o dis-
posició de la despesa.
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L’Ajuntament designarà una persona responsable per tal que exerceixi les tasques d’in-
terlocutor amb l’Associació PaP pel seguiment del contracte de subministrament de bos-
ses i fundes compostables.

SISÈ.- APROVACIÓ DE LA DESPESA
En base a aquest conveni l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament.
L’Ajuntament aprovarà la despesa màxima de 21.500 € prevista per l’execució del con-
tracte durant el període de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018 i reme-
trà el document comptable A a l’Associació PaP. Un cop adjudicat el contracte l’Ajunta-
ment aprovarà la disposició de la despesa mitjançant document comptable D.

SETÈ.-  RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR
A partir de la formalització de l’acord marc les relacions s’establiran entre l’Ajuntament i
l’adjudicatari mitjançant el contracte derivat.

El termini d’execució dels contractes derivats no podrà superar el període de vigència del
propi Acord marc i l’Ajuntament de Celrà no podrà introduir cap modificació a l’acord marc
ni a l’oferta del contractista. 

L’Ajuntament pagarà en el termini màxim de 30 dies des de la data de presentació de la
factura al registre de l’entitat local.

VUITÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES
L’Ajuntament comunicarà a l’Associació PaP les incidències que es derivin del desenvolu-
pament de l’execució del contracte pel seu coneixement i als efectes de constància admi-
nistrativa per una possible resolució.

NOVÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Aquest conveni es resoldrà: 
Per mutu acord de les parts

1. Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevulla
de les parts
2. Per impossibilitat d'aconseguir el seu objecte o la finalitat prevista en aquest conve-
ni
3. Per qualsevulla de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent

I en prova de conformitat amb tot allò exposat, les parts signen el present conveni per
triplicat.  

President de l’Associació de Municipis   Alcalde de l’Ajuntament de Celrà
Catalans per a la Recollida Selectiva 
Porta a Porta
Xavier Doñate Rodrigo Daniel Cornellà Detrell

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

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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12. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOS-
TÀRIA 10/2017, MITJANÇANT CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SU-
PLEMENT DE CRÈDIT.

L’alcalde fa un resum detallat de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen en la
modificació  pressupostària  10/2017  mitjançant  concessió  de  crèdit  extraordinari  i
suplement de crèdit. 

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:

ANTECEDENTS DE FET

1. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a la part dispositiva
del  present  acord,  per  a  les  quals  les  consignacions  previstes  són  insuficients  en  el
pressupost ordinari  actual o bé perquè no existeix  crèdit, estem davant unes despeses
específiques que no es poden demorar, es necessita tramitar l’expedient de concessió de
crèdit  extraordinari  i  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.

3. En data 6 de setembre 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  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
aquelles modificacions del Pressupost de despeses mitjançant el que s’assigna  crèdit per a
la realització d’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  bé  el  crèdit  previst  resulta
insuficient.

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, entre d’altres, 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 del mateix exercici  que es
varen autoritzar.

En la tramitació dels expedients de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
seran  d’aplicació  les  normes  sobre  informació,  reclamacions  i  publicitat  aplicables  a
l’aprovació dels pressupostos de la 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
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superàvit.

Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària  número 10/2017,
mitjançant concessió de crèdit  extraordinari  i  suplement de crèdit,  que es finança amb
romanent líquid de tresoreria, d’acord amb el següent detall :

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.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-
AM,  que  comenta  que  el  seu  grup  municipal  sempre  s’absté  en  la  votació  de  les
modificacions pressupostàries però aquest cop donat que la modificació s’efectua en el
seu gruix per a la biblioteca municipal votarà a favor. 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)
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GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

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

13.  MOCIÓ  DE  REBUIG  ALS  ATEMPTATS  TERRORISTES  DE  BARCELONA  I
CAMBRILS  I  DE  RECONEIXEMENT  A  LA  TASCA  REALITZADA  PELS  COSSOS
POLICIALS I D’EMERGÈNCIES. 

L’alcalde  comenta  que  aquesta  moció  és  la  que  proposa  l’Associació  Catalana  de
Municipis i que ha traslladat a tots els municipis de Catalunya. 

L’alcalde fa la proposta següent:

Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 2017 van
provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits, i van produir una sensació
de por i alarma entre la nostra societat. 

La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urba-
na, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament amb molts
ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la posterior detenció i
desarticulació dels terroristes causants de l’atac. 

Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com la
indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o religió. 

Per tot això, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, l’Ajunta-
ment de Celrà proposa al ple de la corporació l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de
Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 

Segon. Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la bar-
bàrie arreu del món i a casa nostra. 

Tercer. Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves fa-
mílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. 

Quart. Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, segu-
retat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber com-
plir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la policia dels
Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels grups de treball
sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient coordi-
nació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat. 

Cinquè. Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de la
nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels valors que
potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. 
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Sisè.  Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió social
de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la inclusió de la
societat. 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

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

14. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT. 

No n’hi ha.

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 Descripció
2017/0530 SECRETARIA Comissió Informativa Directorial: 6 de setembre de 2017
2017/0529 DIPUTACIÓ DE GIRONA Sol·licitud subvenció: suport esportistes individuals amateurs
2017/0528 ZONA HABITAT 2005 SL Ordre d'execució per neteja de parcel·les 
2017/0527 SECRETARIA Concessió targeta aparcament per a persones amb disminució
2017/0526 ICFRED SLU Incoació proced adm d'esmena d'una activitat
2017/0525 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2017/30
2017/0524 ANADIAG IBERICA SL Retornar fiança residus d'enderroc i construcció
2017/0523 E.C.L. Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor per inst.
2017/0522 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2017/29
2017/0521 SECRETARIA Incoació procediment sancionador per infracció administrativa
2017/0520 SECRETARIA Incoació procediment sancionador per infracció administrativa
2017/0519 SECRETARIA Incoació procediment sancionador per infracció administrativa
2017/0518 INTERVENCIO Modificació pressupostària 9/2017 per generació de crèdit
2017/0517 K.D. Concessió autorització utilització espais municipals
2017/0516 SECRETARIA Aprovar memòria valorada: climatització interior pavelló municipal

2017/0515 PADRO MUNICIPAL HABITANTS Donar de baixa habitants del padró municipal d'habitants
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2017/0514 PERSONAL Autor, disposar despesa, recon oblig i ordenar pag locomoció i dietes
2017/0513 J.P.F. Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local
2017/0512 SECRETARIA Contractacions educadores curs 2017-2018 
2017/0511 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2017/28
2017/0510 BO I SA SERVEI D'APATS, SL Retorn garantia definitiva
2017/0509 ASSOCIACIO PROJECT'ART-T Retorn garantia definitiva
2017/0508 ESTEVE QUIMICA SA Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
2017/0507 SECRETARIA Admetre a tràmit reclamació  i inici proced adm responsabilitat patrim
2017/0506 RECAPTACIO Aprovació liquidacions taxa prestació servei EB, menjador casalet
2017/0505 CULTURA Ampliació termini per autorització ús privatiu instal mun (casal estiu)
2017/0504 L.M.R. Autoritzar i disposar la despesa per pagament formació
2017/0503 E.F.Q. Concessió reducció 1/3 jornada per tenir cura d'un fill
2017/0502 RETROCUCA SL Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local
2017/0501 SECRETARIA Sol·licitud subvenció recuperació memòria democràtica (Gencat)
2017/0500 A.C.P. Autorització concessió dret funerari
2017/0499 M.S.R. Adjudicació cte menor serveis: redacció projecte grades camp futbol
2017/0498 SECRETARIA Sol·licitud pròrroga per justificar subvenció (redacció avanç PLH)
2017/0497 A.V.B. Donar-se per assabentat canvi nom activitat
2017/0496 S.M.A. Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
2017/0495 S.V.T. Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia obra menor
2017/0494 S.V.B. Donar per complimentat tràmit comuncicació prèvia obra menor
2017/0493 C.R.V. Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
2017/0492 ORIGEN RURAL SL Denegació comunicació prèvia obra menor
2017/0491 D.S.R. Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local
2017/0490 A.R.R. Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local
2017/0489 N.M.M. Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local
2017/0488 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2017/27
2017/0487 SERVEIS SOCIALS Concessió ajut social
2017/0486 SECRETARIA Designació membres meses de contractació
2017/0485 M.R.F. Aprovació devolució garantia definitiva concessió nau industrial 4
2017/0484 RECAPTACIO Aprovació altes i baixes escoles bressol curs 2016/17
2017/0483 DIPUTACIO DE GIRONA Sol·licitud subvenció per a polítques de participació ciutadana
2017/0482 SECRETARIA Desestimació recurs potestatiu reposició
2017/0481 INSTITUT DE CELRA autorització ús teatre ateneu institut Celrà curs 2017-2018
2017/0480 F.R. Concessió autorització ús espais municipals
2017/0479 GENERALITAT DE CATALUNYA Sol·licitar pròrroga termini justificació subv gestió forestal sostenible
2017/0478 NEUMATICOS FONTIBON SL Donar de baixa del padró d'escombraries comercials
2017/0477 BIOSPIRIT SL Donar de baixa del padró d'escombraries comercials
2017/0476 ASMSA Donar de baixa del padró d'escombraries comercials
2017/0475 SECRETARIA Incoació procediment declaració caducitat drets funeraris
2017/0474 S.P.Q. No admissió de reingrés
2017/0473 M.V.T. Declaració excedència per tenir cura de la seva filla
2017/0472 GMG PLANS I PROJECTES SLP Adjudicació contracte menor serveis: redacció avanç PLH
2017/0471 GRUP TRAMIT PERICOT SL Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia per instal·lació
2017/0470 P.R. Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local
2017/0469 A.G.J. Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
2017/0468 J,G.LL. Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
2017/0467 M.R.S. Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
2017/0466 LL.B.R. Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local
2017/0465 SOC Aprovar plans de treball AODL 2017-2018
2017/0464 INSTITUT DE CELRA Reconèixer obligació i ordenar segon pagament subvenció 
2017/0463 A.S.R. Atorgar llicència d'ocupació de terrenys d'ús públic local
2017/0462 A.M.N. Emissió targeta aparcament per a persones amb disminució
2017/0461 E.F.B. Emissió targeta aparcament per a persones amb disminució
2017/0460 K.L.B. Emissió targeta aparcament per a persones amb disminució
2017/0459 COROMI-PUJOL CB Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local
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2017/0458 M.V.T. Concessió compactació permís lactància i reducció 1/3 jornada laboral
2017/0457 CONS BEN SOC GIRONES-SALT Aprovació conveni espai rellevància 2017
2017/0456 INTERVENCIO Modificació pressupostària 8/2017 per generació de crèdit
2017/0455 ADIF Formalitzar compensació deutes
2017/0454 CARNIQUES CELRA SL Devolució ingrés per duplicat
2017/0453 B.C.D. Contractació laboral temporal com a educadora EB (casalet estiu)
2017/0452 SECE, SA Retorn garantia definitiva
2017/0451 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2017/26
2017/0450 R.V.O. Atorgar llicència d'ocupació de terrenys d'ús públic local
2017/0449 SECRETARIA Incoació procediment sancionador per infracció administrativa
2017/0448 ASSOCIACIO PROJECT'ART-T Atorgar llicència ocupació temporal domini públic local
2017/0447 PERSONAL Aut, disposar despesa, reconèixer oblig i ordenar pag locomoció i dietes
2017/0446 SERVEIS SOCIALS Concessió ajut econòmic social
2017/0445 SECRETARIA Convocatòria JGL ordinària: 18 de juliol de 2017
2017/0444 SECE, SA Retorn garantia definitiva
2017/0443 TIRGI S.L. Aprovació factura paper i cartró maig 2017
2017/0442 D,C.J. Autorització ús privatiu hort municipal
2017/0441 MEDI AMBIENT Extinció llicència ús privatiu horts municipals
2017/0440 MEDI AMBIENT Extinció llicència ús privatiu horts municipals
2017/0439 MEDI AMBIENT Concessió premi Porta a Porta 2016
2017/0438 A.P.R. Rectificació import a retornar en concepte de taxa d'escombraries
2017/0437 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2017/25
2017/0436 CULTURA Aprovació convenis col·laboració per a pràctiques estudiants
2017/0435 CULTURA Autorització ús instal·lacions municipals
2017/0434 SECRETARIA Abonament assist membres trib qualificador borsa treball educadores
2017/0433 RECAPTACIO Aprovació liquidació taxa prestació servei EB, menjador juny
2017/0432 ESCOLES AULET I FALGUERES Reconèixer oblig i ordenar segon pagament subvenció 
2017/0431 J.G.R. Concessió bestreta
2017/0430 SECRETARIA Concessió bestreta
2017/0429 SECRETARIA Convocatòria Ple sessió ordinària: 11 juliol 2017
2017/0428 SECRETARIA Imposició sanció per infracció administrativa
2017/0427 SECRETARIA Imposició sanció per infracció administrativa
2017/0426 SECRETARIA Imposició sanció per infracció administrativa
2017/0425 SECREARIA Imposició sanció per infracció administrativa
2017/0424 G.B.D. Requeriment per executar mesures de restauració de realitat alterada
2017/0423 SECRETARIA Sol·licitud assistència tècnica pel Pla serveis Foment Eficic Energètica
2017/0422 COORDINADORA JOVES CELRA Concessió autorització utilització espais municipals
2017/0421 SAICA NATUR NORESTE SL Modificació llicència ambiental
2017/0420 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2017/24
2017/0419 OBRES I PROMOCIONS PONS SA Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia primera ocupació
2017/0418 RECAPTACIO Aprovació liquidació taxa prestació servei EB, casalet juliol
2017/0417 RECAPTACIO Aprovació liquidació taxa utilització privativa horts municipals 2017
2017/0416 COMCO SA Autorització permís abocament 
2017/0415 COMCO SA Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia obra menor
2017/0414 M.P.Q. Desestimació recurs de reposició contra liquidació taxa
2017/0413 SECRETARIA Autorització redacció projecte d'obra ordinària "ampliació EDAR"
2017/0412 RECAPTACIO Aprovació liquidació taxa parades mercat, segon semestre 2017
2017/0411 SECRETARIA aprovar conveni coop educativa UPC: pràctiques acadèmiques externes
2017/0410 SECRETARIA Convocatòria JGLocal ordinària: 4 de juliol de 2017
2017/0409 SECRETARIA Sol·licitud subvenció per desenvolupar fases Torre Desvern 

El Ple es dóna per assabentat. 

16. PRECS I PREGUNTES
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L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT, que
comenta  que  ja  s’ha  celebrat  el  procediment  de  licitació  de  la  recollida  selectiva.
Concretament, amb l’obertura del sobre B es van requerir esmenes al projecte presentat
per l’empresa, que les van aclarir, i posteriorment es va obrir el sobre C.
I pregunta a la Sra. Ferrer, regidora de Medi Ambient, com està aquest tema actualment.

La senyora Ferrer respon que la tècnica de Medi Ambient i l’interventor actualment ho
estan comprovant i, per tant, el procés de licitació no es pot donar per finalitzat. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-
AM, que exposa el que una veïna de Celrà li ha comentat que la il·luminació de la pista
poliesportiva encara no funciona. I també que a l’estiu, quan els nens estan assedegats,
tan sols hi ha una font a l’altre costat del carrer i és un perill perquè els nens surten
corrents i creuen la carretera per anar-hi a beure.   

El Sr. Fernàndez indica que s’hauria de canviar aquest aspecte i intentar posar una font
en el mateix carrer de la pista per evitar que els nens hi passin correns; o, tal i com va
proposar la veïna, posar un ressalt a la carretera.  

Tot seguit, el Sr. Fernàndez pregunta el següent:

1. Ha detectat  problemes al  Parc de les Olors pel que fa a la merma d’herbes i
plantes i ignora si és que algú les agafa per cuinar.

2.  Pregunta si s’ha fet el tractament preventiu al barri de Palagret pel que fa a les
herbes que hi ha entre el formigó i la voravia perquè hi ha algunes que ja tenen
un  tamany  considerable.  I  si  s’ha  fet  el  tractament  indica  que  potser  no  ha
funcionat bé. 

3. Com està el tema de les franges de protecció forestal contra incendis?

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jordi Puig Boada, regidor del GM ICelrà-ERC-AM,
que comenta que des de l’ADF de Celrà li han requerit que digui que la documentació del
tractor està a nom de l’Ajuntament i que no se li han fet arribar encara els papers de
manera adequada. 

La Sra. Ferrer respon que l’ADF no ho ha requerit i no consta a l’Ajuntament aquesta
petició.  

Tant la Sra. Ferrer com l’alcalde ho tindran en compte i ho comprovaran. 

Pel que fa a les franges de protecció contra incendis, la Sra. Ferrer respon que s’han
enviat les cartes corresponents a les edificacions aïllades que es troben a la zona de les
Gavarres. 

El  Sr.  Fernàndez  pregunta  com  queda  aleshores  la  zona  de  Palagret,  que  és  una
urbanització inclosa dins la zona urbana del municipi.

La Sra. Ferrer respon que les parcel·les urbanes sense edificacions s’han de netejar per
part de la propietat. 

Pel que fa a les herbes, ja va comentar al mes de juliol que estava tot en procés de
tractament i observació, però tornarà a comprovar aquella zona per veure què ha passat.
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L’alcalde indica que el producte clàssic que es feia serveir abans ho matava tot, però
amb aquests nous productes que ara es fan servir no hi ha un específic i es van provant
amb l’objectiu de trobar la fórmula adequada doncs cada planta té la seva resistència
per a cada producte.

El Sr. Fernàndez contesta que ha d’haver-hi altres ajuntaments amb experiència amb
aquest tipus de producte. I creu que realment no s’ha utilitzat el producte, no que no
hagi funcionat correctament. 

La Sra. Ferrer afegeix que amb l’altre producte l’efecte era immediat i  ara no. L’any
passat no va anar bé del tot i per això cal anar provant fins a trobar el correcte.     

El Sr. Bartis respon el següent: 

Pista poliesportiva: inicialment no es va fer una font on hi ha la pista perquè a quatre
metres hi ha una altra. Tot i això, una família també li va comentar el mateix l’altre dia i
en tot cas s’estudiarà la possibilitat d’instal·lar una font a la zona de la pista. 

Il·luminació de la pista de pàdel: segurament es tracta d’una errada tècnica doncs en el
moment  d’obrir  la  pista  el  sol  marxava  aproximadament  en  la  franja  horària  de
tancament de pista, sobre les 21.30 h. I hi havia la instrucció que, a mesura que el sol
marxés abans, s’havien de conectar els llums amb l’encesa de la il·luminació del carrer. 

El Sr. Fernàndez pregunta si la pista no disposarà d’una encesa diferent a la del carrer, a
la qual cosa el Sr. Bartis respon que de moment no. Hi haurà èpoques que no caldrà
encendre la llum, com a l’estiu, i que s’hauran d’encendre més hores a l’hivern. 

El Sr. Fernàndez comenta que és més aviat per l’efecte que produeix tenir la llum de la
pista encesa i que no hi hagi ningú jugant. I per això insisteix en el tema dels polsadors. 

El Sr. Bartis respon que plantejaran als tècnics tant el tema de la font com dels polsadors
de llum de la pista de pàdel.

L’alcalde, pel que fa a les plantes i herbes del Parc de les Olors, sí que té constància que
hi ha hagut robatoris tant de plantes com de material per repartir aigua a tot l’espai. Són
robatoris insignificants però continuats i que implica haver de repetir novament la feina
de replantar les plantes.

El  Sr.  Fernàndez pregunta  si  es presentarà alguna denúncia,  a la  qual  cosa l’alcalde
respon que no. L’empresa TIRGI, que gestiona el parc, no la va presentar pel valor tan
petit  del  robatori.  L’Ajuntament ja ho anirà controlant i  els vigilants  municipals  ja hi
passaran, però això ha de tenir lloc a altes hores de la nit quan no hi ha ningú allà. 

Per finalitzar, l’alcalde fa saber que l’Ajuntament convoca el divendres a les 19 hores a la
sala gran del Teatre Ateneu una reunió per explicar el funcionament del referèndum del
dia 1 d’octubre i per respondre totes les qüestions que s’hi plantegin. 

També es constituirà una Taula pel Referèndum a Celrà per crear una taula transversal
on hi càpiga tothom: partits i entitats a favor del sí, partits i entitats a favor del no,
ciutadania, etc… I aquesta taula que defensa la democràcia es convocarà en el cas que el
referèndum no es pugui celebrar.
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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.
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