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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 12/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 14 de novembre de 2017
Horari: de 20.30 hores a 22.25 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 14 de novembre 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. Sònia Fortià Martí
Sr. Gerard Fernàndez Tatjé
Sr. Enric Cabarrocas Illa
Sr. Jordi Puig Boada
Sr. David Mas Roselló
Sra. Irina Gil Abuin
Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea
Absents
Sra. Mercè Amich Vidal i Sra. Laura Manzano Casademont, que excusen la seva absència.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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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 LES ACTES DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA
5 D’OCTUBRE, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 16 D’OCTUBRE I DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 24 D’OCTUBRE 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
les actes que es van distribuir amb la convocatòria.
No es formula cap observació, per la qual cosa l’acta de la sessió extraordinària urgent
del dia 5 d’octubre, de la sessió ordinària del dia 16 d’octubre i de la sessió
extraordinària urgent del dia 24 d’octubre de 2017 s’aproven per unanimitat.
2. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL.
No n’hi ha.
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 TERCER TRIMESTRE DEL 2017.
Es dóna compte de l’informe d’Intervenció relatiu al compliment dels 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 les mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2017.
L’alcalde indica que el 100 % de les factures s’han pagat dins del termini legal establert i
la mitjana se situa en 10,37 dies, amb un total de 858 pagaments per un import total de
664.941,84 €.
A finals del trimestre, tan sols hi ha 44 factures pendents de pagament amb un promig
de 6,08 dies, amb el que també s’està complint amb els terminis legals establerts.
El Ple es dóna per assabentat.
4. INFORMACIONS
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i
Patrimoni, que dóna les gràcies al Sr. ..... perquè diumenge passat va fer una visita
guiada a La Fàbrica on van participar unes 25 persones, que van quedar molt contentes i
satisfetes. Tot seguit, informa del següent:
PATRIMONI
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 S’està treballant conjuntament amb l’Àrea de Medi Ambient per planificar el
manteniment de camins i itineraris.
 La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció que permetrà pagar el
80% del cost dels quaderns didàctics del camp d’aviació que es van realitzar
anteriorment amb Atri Cultura i Patrimoni.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, que informa del següent:
 El cap de setmana de l’1 i 2 de desembre es tornarà a realitzar el gran recapte,
amb l’ajuda de voluntaris.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i
Medi Ambient, que informa del següent:
MEDI AMBIENT
 Des de l’enviament de les cartes informant de les obligacions derivades dels
plànols de delimitació s’han atès aproximadament cinquanta persones que viuen
en masies i que s’han adreçat als agents rurals, que són els que tenen la
competència. Els agents s’han desplaçat a les masies per fer valoracions in situ
de cada cas.
 Ja han finalitzat els treballs de repàs del ferm dels tres camins, tal i com es va
anunciar en l’anterior sessió plenària.
PARTICIPACIÓ
 Ja s’han repartit els díptics informatius de l’aplicació, dins el marc de dinamització
per donar a conèixer aquesta aplicació.
Per a qualsevol incidència en el
funcionament
de
l’aplicació
cal
enviar
un
correu
electrònic
a
participacio@celra.cat. I properament, es penjarà a la pàgina web de
l’Ajuntament informació relativa a les propostes que es van prioritzar l’any passat
i de la que s’ha fet aquest any com a raport informatiu.
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que informa del següent:
ESPORTS
 A la darrera Junta de Govern Local es va aprovar definitivament el projecte per a
la construcció de les pistes de petanca i també es va aprovar l’adjudicació del
contracte d’obres, per la qual cosa properament s’iniciaran les obres a la zona
esportiva.
 També a la Junta de Govern Local es va aprovar inicialment el projecte
d’ampliació i adequació interior de l’edifici de serveis del camp de futbol
municipal, que passa per habilitar un lavabo per a persones amb discapacitat en
un espai que actualment està destinat a l’oficina de coordinació del club i que
passarà a ubicar-se on fins ara hi havia el material.
 Ja ha finalitzat l’obra de millora de climatització al pavelló, que ha optimitzat molt
la sensació ambiental de tot l’edifici.

Acta 12/2017
14 de novembre de 2017

EDUCACIÓ
 Com es va fent des de fa anys, hi ha previst realitzar xerrades conjuntes amb les
ampes dels centres educatius del poble. I la propera es celebrarà el dia 30 de
novembre a les 19.30 hores al Teatre Ateneu sobre sexualitat en joves.
 El Consell Municipal Escolar s’ha adherit al Manifest del marc unitari de la
comunitat educativa en defensa de l’escola catalana, que defensa l’actuació de
l’escola pública.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
 Han atorgat una subvenció a l’Ajuntament per contractar una persona jove, dins
el Programa de Garantia Juvenil. Si a la darrera convocatòria van concedir cinc
persones, aquesta vegada ha estat més restrictiu i tan sols hi haurà una persona
que farà de suport a l’Àrea de Cultura.
Donat que la Sra. Mercè Amich Vidal, regidora d’Igualtat i Joventut, no ha pogut assistir
al Ple d’avui, l’alcalde informa de la seva àrea el següent:
IGUALTAT
 Donada la celebració del Dia Internacional contra la violència envers les dones del
proper 28 de novembre, hi ha diversos actes previstos com el de de dansa al
Teatre Ateneu a càrrec de la companyia Maduixa Teatre. I el dia 21 de novembre
s’ha organitzat un curs de defensa per a dones.
L’alcalde informa del següent:
 En representació de l’Ajuntament de Celrà, va assistir a l’acte de suport al govern
legítim de Catalunya a Brussel·les.
 Aquesta setmana s’ha celebrat la Fira del Bolet, que aquest any ha estat una mica
alterada doncs dissabte es van haver de suspendre actes previstos perquè la gent
anava a Barcelona a la manifestació. Es van reprendre el diumenge amb molt èxit
de participació.
 S’està negociant la cessió d’una part del pati de Can Cors i a finals del mes de
desembre segurament ja estarà tot formalitzat perquè aquesta part de pati sigui
de titularitat municipal. Conjuntament amb l’Àrea de Participació s’obrirà un
període de participació ciutadana perquè la gent opini sobre què es podria fer-hi.
 L’Ajuntament va rebre una subvenció de la Diputació de Girona per a les millores
arran de les inundacions , que ja han finalitzat i ara cal justificar la subvenció.
 Ha finalitzat la campanya de les millores de les voreres del municipi per fer-les
accessibles per a les persones amb dificultats de mobilitat o per a persones que
van amb cotxets de nens petits.
 Ha assistit a reunions de veïns de diferents barris del municipi.
 Ha assistit a reunions de l’ACM i l’AMI amb motiu dels fets esdevinguts
recentment.
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 S’està instal·lant un aire condicionat independent al Teatre Ateneu amb la finalitat
que el nou concessionari el pugui utilitzar independentment de la xarxa general i
que afavoreix que el teatre no hagi de tenir més ubicacions obertes de les
necessàries.
 Aquest dijous s’obre l’últim sobre de la licitació del Teatre Ateneu i ben aviat ja es
podrà obrir.

del projecte de remodelació de la Torre Desvern. També han arribat els
resultats que indiquen de quin període són les troballes trobades a l’interior de la
torre: anys 650-680 dC. És a dir, es tracta d’una torre visigòtica del segle VII dC.
 S’està activant el punt elèctric de recàrrega de vehicles elèctrics.
 Ha començat una obra en el parc de la mainada que hi ha davant l’Ajuntament i
que consisteix en ampliar el perímetre de la plaça suprimint les tanques de fusta
que es malmeten contínuament i que serà substituït en part per un mur de pedra
com l’actual i en part per un tancat de ferro. Quan aquest s’acabi el proper és el
parc de la zona esportiva, on es trauran totes les tanques i tan sols es col·locarà
un sorral amb elements nous.
El Ple es dóna per assabentat.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL
5. DICTAMEN SOBRE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE, AMB CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL, DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
MUNICIPALS DE CELRÀ.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i
Medi Ambient, que fa un resum del procediment dut a terme en l’adjudicació d’aquest
contracte.
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 acord del Ple, de data 13 de juny de 2017, es va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir la licitació per contractar el servei de recollida i transport de residus municipals de Celrà. Si multàniament, es va obrir la convocatòria per contractar pel procediment obert, subjecta a
regulació harmonitzada.
L’anunci de l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques particulars, i d’obertura de la convocatòria de licitació del contracte es
va fer públic en el Diari Oficial de la Unió Europea S115 de data 17 de juny de 2017, en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 118 de data 21 de juny de 2017, en el Bo letín Oficial del Estado número 150 de data 24 de juny de 2017, en el perfil del contractant
i en el tauler d’anuncis de la corporació.
2.- D’acord amb la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars, les proposicions s’havien de lliurar a la Secretaria de l’Ajuntament en el termini de 40 dies naturals a
comptar des de la data d’enviament de l’anunci del contracte a la Comissió Europea. I en
data 14 de juny de 21017 es va fer tramesa de l’anunci del contracte a la Comissió Euro pea, finalitzant el termini per presentar ofertes el dia 24 de juliol de 2017.
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3.- Una empresa va presentar la seva oferta: Tècniques i recuperacions del Gironès, S.L.,
amb registre d’entrada número 12.357 de data 24 de juliol de 2017.
4.- En data 25 de juliol de 2017 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre A i,
un cop revisada la documentació, es van detectar unes mancances. En data 26 de juliol de
2017, registre de sortida municipal 10985, es va requerir a l’empresa Tècniques i recuperacions del Gironès, S.L. l’esmena d’aquestes mancances. I en data 27 de juliol de 2017, registre d’entrada municipal 12397 l’empresa va esmenar la documentació.
5.- En data 1 d’agost de 2017 es va obrir el sobre B, relatiu a la documentació tècnica
subjecta a criteris d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor i que havia d'incloure la
documentació establerta en la clàusula 15.2.2 del plec de clàusules administratives
particulars. D'acord amb la clàusula 18.2 del Plec de clàusules administratives particulars,
aquesta documentació es va lliurar als tècnics municipals perquè fos valorada.
6.- En data 28 d’agost de 2017 es va reunir novament la Mesa de contractació per obrir el
sobre C – proposició econòmica i documentació subjecta a criteris d’adjudicació avaluables
de forma automàtica-. Prèviament, es va llegir l’informe dels tècnics municipals, relatiu al
Sobre B –documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici
de valor-.
Havent finalitzat la lectura de l’informe tècnic relatiu a la memòria tècnica del Sobre B presentada per l’empresa licitadora, es va detectar una contradicció en la pròpia memòria. És
per la qual cosa que la mesa de contractació va acordar requerir a l’empresa Tècniques i
recuperacions del Gironès, S.L., per a què ho aclarís i es va posposar l’obertura del Sobre C
– proposició econòmica i documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació avaluables
de forma automàtica -, un cop l’empresa hagués presentat aquest document aclaratori.
7.- En data 29 d’agost de 2017, registre de sortida municipal 11203, es va requerir a l’empresa licitadora per a què aclarís aquest aspecte en el termini de cinc dies naturals comp tats des de la rebuda d’aquest requeriment. Requeriment rebut per l’empresa en data 31
d’agost de 2017 i en data 4 de setembre de 2017, registre d’entrada municipal 12759, presenta aquest escrit. El mateix dia 4 de setembre de 2017, registre sortida municipal número 11244, es tramet escrit a l’empresa indicant que el dia d’obertura del sobre C seria el
dia 6 de setembre.
En virtut de l’informe emès en data 28 d’agost la puntuació obtinguda en la valoració del
sobre B és la següent:
Empresa
Tècniques i recuperacions del Gironès, S.L.

Memòria tècnica
Sobre B (màx. 40 punts)
15

8.- En data 6 de setembre de 2017 es procedeix a l’obertura del sobre C, relatiu a la pro posició econòmica i documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica.
Obtenint el licitador la puntuació següent:
1. OFERTA ECONÒMICA: FINS A 20 PUNTS
Empresa
Tècniques i recuperacions del Gironès, S.L.

Oferta econòmica
Màx.20 punts
1.195.371,24
20 punts

2.MILLORES ADDICIONALS RESPECTE L’OBJECTE DEL CONTRACTE SENSE CAP COST ADDICIONAL PER A L’AJUNTAMENT: FINS A 40 PUNTS.
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Empresa

Compromís
Objectius
quantitatius
Màx.10
punts

Compromís
Objectius
qualitatius
Màx.10
punts

Ampliació
dedicació
tècnics-educadors
Màx.10
punts

Elaboració
APP comunicació ciutadania
Màx. 5 punts

Foment accions comunicació i sensibilització
Màx.5 punts

Total Millores addicionals (Màx.
40 punts)

2

--

--

--

--

2

Tècniques
i
recuperacions
del Gironès,
S.L.

Total Sobre C:
Empresa
Tècniques i recuperacions del Gironès, S.L.

Oferta econòmica
Màx.20 punts

Millores addicionals
Màx.40 punts

TOTAL Sobre C
(màx.60 punts)

20

2

22

I la puntuació total obtinguda per l’empresa licitadora és la següent:
Empresa
Tècniques i recuperacions del Gironès, S.L.

Puntuació Sobre B

Puntuació Sobre
C

15

22

TOTAL
37

La mesa va acordar sol·licitar, en virtut del que disposa la clàusula 18.4 del plec de clàusules administratives particulars, informe als tècnics municipals per a que valoressin la oferta
econòmica presentada per l’empresa Tècniques i recuperacions del Gironès, SL.
9.- En data 28 de setembre de 2017 s’emet informe sobre la valoració de l’oferta econòmica i en virtut d’aquest informe en la mateixa data, registre sortida municipal número
11452, es requereix a l’empesa TIRGI perquè aclareixi els aspectes als que feia referència
aquest informe. I és en data 2 d’octubre de 2017, registre d’entrada municipal número
13398, que l’empresa presenta documentació. No obstant això, el dia 30 d’octubre de
2017, registre de sortida municipal número 11906, es requereix a l’empresa que es presentin novament els documents per tal que els aclariments presentats estiguin incorporats
en el desglossament de la oferta econòmica. I en data 1 de novembre de 2017, registre
d’entrada municipal número 14039, es presenta aquesta documentació.
10. En data 7 de novembre de 2017, i un cop emès l’informe per part dels tècnics munici pals, la mesa de contractació acorda requerir a l’empresa Tècniques i recuperacions del Gironès, S.L., en virtut del que disposa la clàusula 20 del plec de clàusules administratives
particulars, perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar del següent que rebi el requeriment corresponent, faci arribar a l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació d’aquest contracte. En la mateixa data es requereix la documentació que
preveu la clàusula 20 del plec de clàusules administratives particulars. I en data 9 de no vembre de 2017, registre d’entrada municipal número 14179, l’empresa Tècniques i recuperacions del Gironès, SL presenta la documentació requerida.
FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb l’article 151.3 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 l’òrgan de
contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de
la documentació.
En l’apartat quart del mateix precepte s’estableix que l’adjudicació ha de ser motivada, s’ha
de notificar als candidats o licitadors i, simultàniament, s’ha de publicar en el perfil de con tractant.
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2.- Essent un contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació conforme
a l'article 40.1 del TRLCSP, i d’acord amb l’article 156.3 del TRLCSP, la formalització no es
podrà efectuar abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l'ad judicació als licitadors.
L'òrgan de contractació requerirà a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte (en document administratiu) en un termini no superior a 5 dies naturals, a comptar des del següent
a aquell en què hagi rebut el requeriment, un cop transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagi interposat recurs que comporti la suspensió de la formalit zació del contracte. De la mateixa manera es procedirà quan l'òrgan competent per resoldre el recurs hagués aixecat la suspensió.
3.- Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contrac tista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les
corresponents despeses.
4.- El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
5.- D’acord amb l’article 333 del TRLCSP, un cop formalitzat el contracte, es comunicaran
les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.
6.- Així mateix, d’acord amb l’article 29 del TRLCSP, dins dels 3 mesos següents a la formalització del contracte, per a l’exercici de la funció fiscalitzadora es trametrà a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el que s’hagués formalitzat, acompanyada d’un extracte de l’expedient en que es derivi.
7.- l’article 110.2 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) determina que els expedi ents de contractació es podran tramitar, inclosa l’adjudicació i formalització del corresponent contracte, encara que la seva execució, ja es realitzi en una o en diverses anualitats,
s’hagi d’iniciar l’exercici següent. A aquests efectes podran comprometre’s crèdits amb les
limitacions que es determinen a les normes pressupostàries de les Administracions públiques.
8.- I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell
de 26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; el Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP); el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre; el Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic (RPLCSP); el Reial decret 300/2011, de 4 de
març, pel qual es modifica el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i s’ha habilitat
el titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per modificar els seus annexos; el Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) (en allò que no s’oposi al TRLCSP i
al RPLCSP).
I vista la competència del Ple, de conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional
segona, primer apartat, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
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Primer.- Adjudicar el contracte, amb centre especial de treball, del servei de recollida i
transport de residus municipals de Celrà a favor de l’empresa Tècniques i Recuperacions
del Gironès Tiroi SL, amb domicili al Polígon Industrial, carrer Ter s/n, de Celrà i NIF
B17592122 pel termini de quatre anys (amb possibilitat de pròrrogues d’un any i un altre
any), per un import de 1.195.371,24 € IVA Exclòs (1.314.908,36 € IVA inclòs).
El contracte es regirà, al marge de la normativa de referència, pel Plec de clàusules administratives particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars dels referits serveis i
per la plica presentada per l’empresa adjudicatària, quins documents formaran part de la
documentació contractual.
La duració del contracte es fixa en quatre anys, existint la possibilitat d’una pròrroga del
contracte per 1 any i 1 any més (4+1+1), les quals hauran de ser autoritzades per l’Ajuntament. El termini començarà a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.
Segon.- Aprovar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
23.1621.22700 “servei de recollida RSU” del pressupost vigent de la Corporació.
Tercer.- Notificar a l’adjudicatari per a què, el 16è dia hàbil posterior, a comptar de l’endemà de la notificació del present acord, comparegui a l’Ajuntament per formalitzar el contracte en document administratiu, llevat que s’hagués interposat un recurs especial en matèria de contractació que comportés la suspensió de la formalització del contracte.
Quart.- Fer constar que l’anunci de formalització del contracte, d’acord amb l’article 154
del TRLCSP, es publicarà en el DOUE, el BOE, el BOP i el Perfil de contractant de l’Ajunta ment en el termini de 48 dies naturals a comptar des de la data de la formalització del contracte.
Cinquè.- Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el
que s’hagi formalitzat el contracte, d’acord amb el que estableix l’article 29 del TRLCSP,
acompanyada d’un extracte de l’expedient, dins el termini de 3 mesos següents a la forma lització del contracte.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de Contractes de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP.
Setè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i comunicar el mateix a l’Àrea de
Serveis Econòmics i a l’Àrea de Medi Ambient.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que pregunta si s’ha minvat l’oferta econòmica proposada per l’Ajuntament o ha
quedat igual, a la qual cosa la Sra. Ferrer respon que hi ha una petita minoració.
El Sr. Fernàndez pregunta per les modificacions a les que ha fet referència la Sra. Ferrer
durant el procediment pel que fa als requeriments efectuats a l’empresa, a la qual cosa
la Sra. Ferrer contesta que quan l’empresa va presentar la memòria tècnica van haver-hi
una sèrie de dubtes que se’ls va requerir aclarir.
El Sr. Fernàndez conclou dient que, per tant, la memòria tècnica de l’empresa ja està
aclarida i l’oferta econòmica que presenta ha estat inferior a la proposada per l’Ajuntament.
La Sra. Ferrer així ho confirma.
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
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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 Sònia Fortià
Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada,
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 PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL DE
SEGURETAT VIÀRIA.
L’alcalde explica que el Servei Català de Trànsit va contactar amb l’Ajuntament per fer
aquest pla , que és molt interessant doncs pot aportar elements importants entre els
professionals d’aquest tema i també per als vigilants municipals a l’hora de solucionar
situacions en punts crítics del municipi. I, a més, ofereixen aquest pla de manera
gratuïta.
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. Tant l’Ajuntament de Celrà com el Servei Català de Trànsit consideren oportú
desenvolupar determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària amb l’objectiu
de contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.
Per aconseguir aquest objectiu, cal formalitzar un conveni de col·laboració amb el Servei
Català de Trànsit per redactar un pla local de seguretat viària per tal de reduir la
sinistralitat a la xarxa viària urbana de Celrà.
2. Ha emès informe la secretària de la corporació, i consta a 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
convenis administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local preveu la formalització de convenis com a instrument de
cooperació interadministrativa.
3. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme al previst a l'apartat
segon 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.
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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
ACORD
Primer. Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Servei
Català de Trànsit per a la redacció d’un pla local de seguretat viària de Celrà, 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 PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA
LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA PER A L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
REUNITS
D'una banda, la senyora Eugenia Doménech 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 convenen el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni marc
de col·laboració.
MANIFESTEN
1.
Que els darrers anys a Catalunya s’ha produït una evolució positiva de la sinistrali tat viària, aconseguint així l’objectiu establert pel Llibre blanc de la Comissió Europea en
matèria de transport de reduir en un 50% el nombre de víctimes mortals el 2020 respecte
del 2010.
2. 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, en
concret, l’elaboració de plans locals de seguretat viària (d’ara endavant, PLSV), amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.
3. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Celrà consideren oportú redactar un PLSV que tingui en compte els trets bàsics i característics de Celrà, amb l'objectiu de
contribuir a un augment en la seguretat viària.
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PACTES
1. Redactar un PLSV per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana de Celrà.
2. El Servei Català de Trànsit es compromet a:
a) Dirigir l’elaboració i redacció del PLSV dotat dels apartats següents:
1. Dades generals i mobilitat
2. L’accidentalitat
3. Detecció dels indrets amb major concentració d’accidents
4. Objectius i àrees d’actuació
5. Pla d’actuació
6. Seguiment i avaluació
b) Aportar l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer possible l’elaboració i redacció del PLSV.
c) Establir criteris comuns per a tots els PLSV que en facin homogeni el contingut per
a tots els municipis, tot i atenent a la diversitat de cadascun.
3. L'Ajuntament de Celrà es compromet a:
a) Crear un grup de seguiment del desenvolupament del PLSV amb la participació de
representants polítics i tècnics i altres persones clau, en el seu cas.
b) Definir els objectius i les àrees d’actuació del PLSV d’acord amb els criteris propis i
en funció dels problemes detectats en el diagnòstic de l’accidentalitat a l’àrea local.
c) Recollir i lliurar la informació sol·licitada pel Servei Català de Trànsit per a aquesta
finalitat.
d) Aprovar i dur a terme el pla d’actuació, recollint les actuacions prioritàries i definint
un pla temporal per a l’execució de cadascuna.
e) Dur a terme el seguiment i l’avaluació del PLSV.
f)

Lliurar al Servei Català de Trànsit biennalment les dades de seguiment.

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 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 aquest cas,
s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurí dic del sector públic.
e. Per causes generals establertes en la legislació general.
5. 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.
Celrà, ...............................
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(Per autorització de signatura del conseller
d’Interior, per Resolució de 12 de setembre de 2017)
Eugenia Doménech Moral
Directora

Daniel Cornellà Detrell
Alcalde

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Sònia Fortià
Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
7. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA
TITULAT REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS D’UNA PALLISSA A L’ENTORN DE LA
TORRE DESVERN.
L’alcalde explica que el cobert porxo queda exactament com està actualment però fent
les actuacions necessàries per millorar el seu estat. Als porxos adjacents del costat, més
petits i posteriors a la pallissa original, es posen serveis i un petit espai per a una cuina o
un bar. A la part del darrera hi hauria un magatzem on s’instal·larà la màquina de pellet
que escalfarà l’aula de natura.
L’alcalde indica que l’import total amb IVA és de 230.542,12 €. S’ha sol·licitat una
subvenció a la Diputació de Girona, que ja ha estat consignada, però que no es rebrà fins
al 2018 i que, tant punt l’Ajuntament la rebi, començarà aquesta rehabilitació.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que considera aquest import una mica elevat si es compara amb la remodelació total
de la torre.
L’alcalde indica que es tracta d’una remodelació integral de 180 m2, tenint en compte
que s’han de fer les escales d’accés perquè tothom pugui accedir a l’aula de natura. En
realitat, s’ha de fer quasi tot nou per complir amb les condicions de seguretat que l’espai
requereix.
El Sr. Fernàndez comenta que la diferència amb als vestuaris de les pistes de tennis és
força important. I també vol saber si el destí final és per a l’escola de natura, a la qual
cosa l’alcalde respon que la part de darrera que fins ara estava plena d’objectes serà ara
un espai d’ús al que tothom podrà accedir, i més que aula de natura l’anomenaria aula
polivalent.
El Sr. Fernàndez pregunta si ja està el projecte educatiu preparat, a la qual cosa l’alcalde
respon que l’Ajuntament no fa projectes educatius.
El Sr Fernàndez indica que si es projecta fer l’aula de natura darrera ha d’haver-hi un
projecte educatiu que complementi aquest espai com a tal.
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L’alcalde respon que és l’Ajuntament qui posa el nom d’aula de natura pel simple fet
d’estar en un espai privilegiat però en realitat és un espai polivalent on s’hi va gent de
les flors sí serà un taller de natura. Però si s’organitza una xerrada de Ghalantus serà
una conferència i si va gent de la carbonera a donar una conferència també serà una
cosa diferent.
El Sr. Fernàndez pregunta si amb l’ajut del FEDER hi entraria una participació d’aquesta
subvenció, a la qual cosa l’alcalde respon que donada la situació actual del país, el 2025% que no es va concedir està pendent de convocatòria i es desconeix com acabarà. En
canvi, sí que l’Ajuntament ha adquirit el compromís de la Diputació de Girona perquè al
2018 atorgui 50.000 € i 50.000 € més al 2019.
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. Taller arquitectura ha redactat el projecte d’obra ordinària municipal titulat Rehabilitació
i canvi d’ús d’una pallissa a l’entorn de la Torre Desvern, amb un pressupost d’execució per
contracte de 190.530,68 Euros IVA exclòs (230.542,12 Euros, IVA inclòs).
2. Ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. També consta en l’expedient l’informe
de la Secretària de la Corporació, de data 17 d’octubre de 2017, sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la tramitació dels
projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: acord d'aprovació
inicial, submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació
definitiva.
I vista la competència del Ple, de conformitat amb el que disposa l'article 22.2.ñ) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la
Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del
govern local.
Per tot l'exposat, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Rehabilitació i canvi d’ús
d’una pallissa a l’entorn de la Torre Desvern, amb un pressupost total d’execució per contracte de 190.530,68 Euros, IVA exclòs (230.542,12 Euros, IVA inclòs).
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública mitjançant un anunci al BOP, DOGC,
al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació durant un termini de 30 dies hàbils perquè
es pugui consultar i formular les al·legacions pertinents.
Tercer. Sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor (8)
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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 Sònia Fortià
Martí
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
Abstencions (3)
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada
8.
DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL PRIMER INFORME DE SEGUIMENT
DEL PLA A L’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES).
L’alcalde explica que es tracta d’executar el compromís adquirit de que un cop cada
quatre anys es faria un informe de seguiment on es demostraria el grau d’implantació del
PAES els darrers anys. En aquest informe es pot comprovar que des del PAES aprovat
l’any 2014 s’ha aconseguit un 44 % d’estalvi assolit.
L’alcalde indica que també s’han inserit noves fitxes relacionades amb els equipaments
públics del municipi com la potabilitzadora, que s’ha demanat a la Diputació de Girona
que redacti un projecte per veure si és viable instal·lar plaques fotovoltaiques per
estalviar consum energètic. I també s’ha treballant molt en la millora de l’enllumenat
públic, en l’eficiència energètica de molts equipaments públics, la implantació de la
biomassa, etc…
I el fet de poder incloure aquestes actuacions al PAES facilitarà que es facin projectes i
que es pugui trobar finançament.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que felicita l’Ajuntament perquè va ser un dels primers de formar part del Pacte
d’alcaldes i perquè amb el que s’ha aconseguit cada vegada està més a prop el 20 20 20.
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Sònia Fortià
Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
9.
DICTAMEN SOBRE EL RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT, AMB UNA
ACTIVITAT PRIVADA, 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’aprovar la
compatibilitat de la treballadora municipal que realitza les tasques de consergeria amb
una activitat en l’àmbit privat.
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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 28 de setembre de 2017 (registre d'entrada municipal número 13368) la
Sra. ..........., conserge, sol·licita el reconeixement de la compatibilitat d’aquesta activitat
amb l’activitat privada que està duent a terme com a monitora de menjador en un centre
escolar del municipi des del 12 de setembre d’enguany fins a la finalització del curs escolar
2017-2018 (22 de juny de 2018), de dilluns a divendres de les 12.00 hores fins a les 14.50
hores. Es fa constar que aquesta activitat privada no interferirà en el seu horari laboral a la
corporació i que està contractada per una empresa privada.
2. En data 17 d’octubre de 2017 ha emès informe la tècnica de cultura on indica que la
jornada laboral que la Sra. ......... haurà de desenvolupar tant a l’Ajuntament com a
l’empresa Capgir no presenten cap solapament ni incompatibilitat per a l’exercici
d’ambdues activitats durant aquest curs escolar.
3. Ha emès informe la Secretària de la Corporació, en relació a la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
1. L'article 329, en relació amb l'article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix la possibilitat
de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades sempre que la suma de
les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada
ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50 % i que no hi hagi coincidència
horària en l’exercici d’ambdues activitats. Supòsit davant el qual no ens trobem ja que ni
se supera la jornada ordinària establerta a l’entitat local, incrementada en un 50 %, ni hi
ha coincidència horària.
2. Per tot l’exposat i de conformitat amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats 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’empleat públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
3. I en virtut del que disposa l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, correspon al Ple
de la corporació reconèixer la compatibilitat quan es tracti d’activitats privades.
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. Reconèixer a la Sra. ............ la compatibilitat per desenvolupar les funcions de
conserge amb l'exercici, en l’àmbit privat, de monitora de menjador en un centre escolar
del municipi, des del 12 de setembre d’enguany fins a la finalització del curs escolar 20172018 (22 de juny de 2018), de dilluns a divendres de les 12.00 hores fins a les 14.50
hores, en la forma i condicions previstes a l’article 329 i següents del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal de les entitats locals i en la
legislació concordant.
Segon. Aquest acord quedarà sense efecte en els supòsits següents:
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- si l’activitat privada impedeix o menyscaba el compliment estricte dels deures o
compromet la seva imparcialitat o independència.
- si l’activitat privada té alguna relació amb els assumptes que la persona coneix
per raó del càrrec.
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincideix amb la jornada laboral.
Tercer. La Sra. .......... està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament
qualsevol 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 es
reconeix aquesta compatibilitat per desenvolupar activitats privades fins a la finalització del
curs escolar 2017-2018 (22 de juny de 2018).
Cinquè. Notificar aquest acord a la Sra. ..........

Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Sònia Fortià
Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
10.
DICTAMEN SOBRE L’INICI D’EXPEDIENT PEL CANVI DE FORMA DE
GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA DE CELRÀ.
L’alcalde explica que l’Ajuntament està treballant per canviar la forma de gestió del
servei públic de l’abastament d’aigua de Celrà i, a tal efecte, cal crear una Comissió
d’Estudi encarregada de redactar la memòria justificativa, el projecte d’establiment i
prestació del servei i el reglament que reguli el servei.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que pregunta si aquesta Comissió d’Estudi ha de servir per municipalitzar l’aigua de
Celrà i si no hi ha altres alternatives.
L’alcalde respon que l’abastament d’aigua ja és un servei municipal però que la gestió és
externa. I es faria un canvi de gestió però la dificultat és que les lleis imposades
impedeixen incrementar el nombre de personal i són els professionals de l’Ajuntament
que haurien de dur a terme aquesta tasca. S’ha d’acabar de perfilar com es farà però
està clar que hi ha serveis que no es poden assumir pel fet que l’Ajuntament és petit i el
servei d’urgències 24 hores hauria de ser extern doncs la brigada municipal és petita en
el cas de trencament d’una canonada d’aigua en un carrer.
L’alcalde indica que tot això ho ha de dictaminar la Comissió i que el principal objectiu de
l’Ajuntament és tenir el control econòmic del servei.
El Sr. Fernàndez pregunta si pot haver-hi un abaratiment del consum per part del
ciutadà, a la qual cosa l’alcalde contesta que això és una suposició pel fet que encara no
s’ha celebrat la Comissió d’Estudi i no s’ha decidit res. Però indica que no ha d’haver-hi
cap abaratiment perquè precisament l’aigua de Celrà és de les més barates que hi ha.
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El Sr. Fernàndez vol dir que en tots els municipis on s’ha municipalitzat l’aigua ha estat
per treure els guanys de les empreses privades que fan guanys propis de capitalistes i
aquests guanys podrien repercutir a l’Ajuntament o als ciutadans pagant menys d’aigua.
L’alcalde respon que si es parla de grans ciutats on les empreses es fan riques a costa de
l’aigua ja hi està d’acord, però aquest no és el cas de l’empresa del municipi que no es fa
rica amb aquest servei perquè la quantitat de diners que mou anualment és molt petita i
controlable. Es tracta de que l’aigua és pública i de tothom i cal tenir la gestió econòmica
i el repte és que l’Ajuntament tingui el control de l’aigua.
El Sr. Fernàndez respon que també s’hauria de fer amb les escombraries, a la qual cosa
l’alcalde respon que ja es fa al tractar-se d’un contracte de serveis.
El Sr. Fernàndez comenta que si es fa un concurs públic es pot donar la possibilitat que
part de la feina que es contracti la pot realitzar la mateixa empresa que ara està prestant
el servei, a la qual cosa l’alcalde respon afirmativament.
L’alcalde té molt clar que el servei de 24 hores s’ha d’externalitzar perquè són empreses
que al treballar per altres municipis ja disposen de la maquinària adequada i no els costa
el mateix que li costaria a Celrà i el temps de reacció tampoc seria el mateix en el cas
d’una avaria greu.
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 presta el servei públic d’abastament d’aigua, mitjançant concessió de serveis, a través de l’empresa Proveïments d’aigua, SA. El servei es presta, per part
d’aquesta empresa, des del dia 30 de desembre de 1991, en una part del municipi. Se gons el contracte formalitzat la gestió del servei s’inicia des de la data d’adjudicació del
contracte ( contracte adjudicat en sessió plenària del dia 30 de desembre de 1991). I per
acord plenari de 12 de maig de 1998 s’amplia l’objecte del contracte al sector industrial del
Polígon.
L’article 31 de les bases que regulen el servei d’aigües disposa que el contracte té una du rada d’un any prorrogable automàticament per períodes iguals, excepte denuncia expressa
d’una de les parts amb una antelació de 6 mesos. Per tant, s’entén prorrogat el contracte
fins al dia 30 de desembre de 2018.
2. Ha emès informe la Secretària de la Corporació relatiu a la legislació aplicable i el proce diment que cal seguir per tal de procedir al canvi de la modalitat de gestió del servei públic
d’abastament d’aigua.
FONAMENTS DE DRET
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix en el seu arti cle 25.2 que el municipi exercirà competències en matèria d’abastament d’aigua, clavegueram i tractament d’aigües residuals; l’article 26.1 de la referida Llei estableix l’obligatorietat de que tots els municipis, per sí o associats, prestin serveis d’abastament domiciliari
d’aigua potable i clavegueram, a l’hora que l’article 86 declara la reserva en favor de les
Entitats locals dels dits serveis que els considera essencials.
L’article 181.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) disposa que l’abastament d’aigua és un servei essencial que la llei reserva als ens locals. I l’article 182.3 d’aquest mateix text normatiu dis posa que per a la prestació de serveis essencials reservats es pot utilitzar qualsevol de les

Acta 12/2017
14 de novembre de 2017
formes de gestió del serveis locals i, en el cas de canvi d’aquestes, s’ha de complir el que
estableix l’article 188.5 d’aquest Reglament. De conformitat amb aquest precepte el canvi
de la forma de gestió d’un servei exigeix la instrucció de l’expedient i la tramitació del procediment, en els aspectes aplicables, a les qual es refereixen els articles 159 i 160 d’aquest
Reglament.
D’acord amb aquestes previsions normatives, la tramitació d’aquest expedient s’ajustarà al
procediment següent: l’expedient instruït amb els documents a què es refereix l’article 159
( memòria justificativa, projecte d’establiment i reglament que estableixi el règim jurídic de
la prestació) s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies; i el Ple de la
Corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha d’acordar el canvi de
forma de gestió, aprovar el projecte d’establiment i el reglament que el regula i ha de pre veure els efectes econòmics que se’n deriven, en especial, en el pressupost.
I vista la competència del Ple municipal, d’acord amb el que preveuen els articles 52.2.g),
245 i 249 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i concordants de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple aprovar les formes de gestió dels serveis.
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. Iniciar l’expedient pel canvi de forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua de Celrà.
Segon. Crear una Comissió d’estudi encarregada de redactar la memòria justificativa, el
projecte d’establiment i prestació del servei i el reglament que reguli el servei, i que estarà
integrada pels membres de la Corporació i pel personal tècnic qualificat que s’indicaran a
continuació:


PRESIDENT: l'alcalde



VOCALS:
a)

3 membres de la corporació:
1 representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu
(CUP-PA)
TITULAR: Sr. Josep Bartis Fàbrega
SUPLENT: Sra. Eulàlia Ferrer Benito
1 representant del grup municipal d’I Celrà- Esquerra Republicana de Catalunya
(Icelrà-ERC)
TITULAR: Sr. Gerard Fernàndez Tatjé
SUPLENT: Sr. Jordi Puig Boada
1 representant del grup municipal de PDeCAT:
TITULAR: Sr. David Mas Roselló
SUPLENT: Sra. Irina Gil Abuin

b) 3 persones de personal tècnic qualificat:
-

Ramón Boada Oliveras, interventor municipal
.........., cap dels serveis de manteniment
............, enginyer industrial
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SECRETÀRIA: La secretària de l'Ajuntament
Tercer. La Comissió d’estudi creada subjectarà la seva actuació a les determinacions que
s’especifiquen a continuació i, en allò no previst, a les normes establertes a l’article 13 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediments de les adminis tracions públiques de Catalunya, relatius al funcionaments dels òrgans col·legiats.
a) Calendari de treball: Aquesta Comissió es reunirà periòdicament un cop al mes
en sessió ordinària, i en sessió extraordinària quan ho decideixi el President o
ho sol·liciti una quarta part, almenys, dels membres de la comissió.
b) La Comissió pot proposar que s’encomanin per al compliment de l’encàrrec assignat, estudis, informes o dictàmens a professionals aliens a l’Ajuntament, i
incorporar a les reunions de la Comissió el personal tècnic qualificat, propi i
aliè, que s’acordi.
c) Per a la votació es seguirà el criteri de qualsevol comissió informativa i la representació política mantindrà la naturalesa del seu vot de manera ponderada
a la seva representació en el Ple municipal. El President d’aquesta nova comissió d’estudi tindrà vot de qualitat.
Quart. Notificar aquest acord a tots els membres designats per a la Comissió d’Estudi.
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, a efectes del que disposa l’article 26.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Sònia Fortià
Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
11. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.
En compliment del que estableix l’article 91.4 del ROF, l’alcalde proposa que s’inclogui
per raó d’urgència a la consideració del Ple un assumpte no comprès dins de l’ordre del
dia i que correspon al manifest del dia internacional per l’eliminació de la violència envers
les dones, redactada per l’Associació Catalana de Municipis i que ha fet arribar a l’Ajunta ment amb retard motiu pel qual cosa es proposa ara per urgència al Ple.
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat.
Tot seguit, les dones que composen el Ple i que estan presents en la sessió fan la proposta següent:

11.1. Manifest del Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones.
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En el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, tornarem a denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat. I ho farem les vegades que calgui.
No és una queixa. No és un caprici. Estem reivindicant els nostres drets fonamentals.
La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de tothom, tots i
totes. I no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són alarmants i només com a societat
podem eradicar-la. No és fàcil. Hem heretat una tradició on les dones aguanten amb silenci, patiment i sentiment de culpa les agressions. Perquè encara vivim en una cultura masclista que ha normalitzat les conductes delictives contra les dones.
Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista. Perquè ara
l’estem tolerant. I no és un desig ni un somni: és una necessitat urgent.
N’estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al carrer, a la feina.
On sigui i quan sigui. Exercida per la parella, per l’ex parella, per familiars, per companys,
per coneguts o per desconeguts. Estem tipes de ser notícia, de convertir les dones assassinades en xifres, de ser víctimes, que ens matin, que ens insultin, que ens grapegin, que
ens violin, que ens vexin, que ens utilitzin. I tot, només pel fet d’haver nascut dones.
Estem tan tipes, que avui ens dirigim a vosaltres. Qui contribueix a perpetuar la violència
masclista. Qui us amagueu o passeu desapercebuts però sabem que hi sou. Avui us assenyalarem.
-Als violadors: sí, vosaltres, els homes que ens heu forçat, que heu utilitzat la vostra força
física, l’amenaça o la coerció per sotmetre’ns, que no heu volgut escoltar un no, els que us
penseu que arriba un moment que ja és massa tard per dir que no. Encara que siguis marit, company, amic o acabat de conèixer. No és no, sempre. I quan sentis no, ni ens toquis.
Només un sí és un sí. I aquest sí pot ser que no en qualsevol moment o en una altra ocasió. Quan utilitzeu les drogues, l’alcohol i les substàncies químiques per anul·lar la capacitat
de decisió de les dones és masclisme disfressat d’estratègia de submissió. Mai, en cap cas,
la pèrdua de consciència és sinònim de consentiment.
-Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a la família, per
sotmetre’ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal, per fer-nos xantatge, per
coaccionar-nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i pels vostres interessos. Cap càrrec,
cap responsabilitat, cap autoritat és més important que la nostra llibertat. No teniu cap po der sobre el nostre cos.
-Als assetjadors: els que ens molesteu pel carrer, a les festes majors, al transport públic,
a la feina o a casa. Els que us refregueu contra els nostres cossos al metro. Els que exhibiu
els vostres genitals a l’autobús. Els que ens perseguiu. Els que ens envieu missatges amenaçadors per mòbil o per correu electrònic. Els que controleu els nostres telèfons. Els que
ens assetgeu a través de les xarxes socials. Els que espereu en un pàrquing, en un ascensor, en un portal o ens perseguiu dient-nos allò que per a vosaltres són inofensives “flore tes”. Els que ens insulteu quan no acceptem les vostres propostes. Deixeu-nos en pau. Si
us diem que no, no insistiu. No és timidesa. És que les dones som lliures per decidir amb
qui volem estar i, sobretot, amb qui no volem estar.
-Als maltractadors: la violència és la vostra manera il·legítima d’exercir el poder. Els que
aprofiteu la intimitat o privacitat per colpejar, per matar, per vexar, per agredir sexualment, per espantar. O per matar i maltractar els nostres infants. Això us empobreix com a
homes i és un delicte que ha de ser perseguit per la justícia. Sou criminals. Les dones no
som propietat de ningú.
-Als i les que calleu però sabeu què passa: qui els hi rieu les gràcies als assetjadors, qui
heu consentit que es maltractés o es violés una dona, qui heu mirat cap a l’altra banda, qui
no heu recriminat un abús de poder... Ja n’hi ha prou. Parleu. Assenyaleu. No sigueu còm plices. Sigueu íntegres o també us convertireu en culpables. Esteneu la mà a qui ho necessita de veritat. No tolereu la violència contra cap dona. No sou agents passius, teniu molt a
dir, per aturar-los a ells i per a acompanyar-les a elles.
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-Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència masclista.
Amb la vostra feina mal feta contribuïu a perpetuar la cultura de la violència. Ja n’hi ha
prou de veure maltractadors i violadors per televisió que es fan les víctimes i justifiquen el
seu comportament. Prou de convertir víctimes en titelles al servei de l’audiència. Prou d’estigmatitzar dones maltractades, de perseguir-les pel carrer, de buscar on s’amaguen. Prou
de vulnerar el seu dret a la intimitat i destruir la seva privacitat i la dels seus fills i les se ves filles. No confongueu l’audiència: l’amor no és possessió. L’enamorament no és propietat. La violència contra les dones no és un espectacle. Fer-ho va contra l’ètica periodística,
contra la responsabilitat professional, contra els drets de les persones i els infants.
-Periodistes i mitjans de comunicació que quan informeu de la violència contra les dones
dieu que les dones es moren. Les dones no es moren. A les dones les maten. Les assassi nen. A veure si ho enteneu d’una vegada. Assenyaleu el masclisme com a causa d’aquesta
violència.
-Periodistes que quan maten una dona o els seus infants pregunteu al veïnat com era l’assassí. Ens és igual saber si saludava o si era bon veí. Prou d’explicar si l’assassí era gelós.
Els assassins no es justifiquen ni tenen cap aparença especial.
-Professionals de l’audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra les dones: no
les convertiu més en objectes. Que el seu físic no determini la seva feina, no consentiu
l’entreteniment que vexa les dones o que banalitza la violència de masclista. Pareu de tolerar missatges masclistes que normalitzen relacions de parella tòxiques, que perpetuen tòpics sobre la realitat femenina que són falsos, caducs i nocius.
-Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en l’estètica del pati ment de les dones. No convertiu la violència contra les dones en bellesa i argument de
venda. Prou d’imatges de dones sotmeses als homes, humiliades, mig mortes, per vendre
perfums o rellotges o el que sigui. Prou de sexualitzar les criatures. Pareu de dipositar una
càrrega eròtica sobre la infància. Les nenes i els nens no són productes al vostre servei.
-Empresaris de l’oci nocturn que utilitzeu les dones com a reclam dels vostres negocis: No
sigueu còmplices de la violència masclista. Pareu de posar-ho fàcil als abusadors que poden
trobar, en els vostres locals, la coartada perfecta. Ajudeu a combatre l’assetjament. No
eludiu un problema molt greu que sabeu perfectament que també s’esdevé en el vostre
àmbit.
-Professionals de la judicatura, l’advocacia, la medecina forense, i cossos policials que infravaloreu les denúncies de les dones: el vostre àmbit és essencial per eradicar la violència
masclista. Documenteu-vos de les estadístiques i sigueu sensibles a la realitat social. Si
menysteniu els testimonis de les dones agredides i el risc que suposa conviure amb un
agressor, poseu en joc les seves vides. I recordeu: els fills i les filles també són víctimes de
la violència masclista. No permeteu que la justícia sigui utilitzada pels maltractadors com
una estratègia per continuar coaccionant les víctimes.
I finalment, a totes les dones:
Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències masclistes. Te nim dret a ser lliures. I no us sentiu culpables per ser-ho. Si us sentiu sota amenaça, si viviu amb por, per poca que sigui, demaneu ajuda. La nostra manera de pensar, de vestir,
de divertir-nos, de gaudir de la vida, mai ha de ser un argument per acusar-nos o fer-nos
sentir malament. No som responsables de les agressions que rebem. Les nostres opinions,
desitjos o reivindicacions són tan legítimes com les d’un home. Ningú pot dir-nos com hem
de viure o què hem de fer. Només nosaltres podem decidir com volem viure i la dona que
volem ser.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD

Acta 12/2017
14 de novembre de 2017
Aprovar el manifest institucional del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (11)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Sònia Fortià
Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

II
PART DE CONTROL
12. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, l’alcalde dóna compte al Ple de les resolucions que ha adoptat des de
l’ultima sessió ordinària plenària, per tal que els regidors coneguin el desenvolupament
de l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern,
previstos en l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local. L’alcalde dóna compte al Ple dels decrets d’Alcaldia, que es relacionen tot
seguit:
Registre

Interessat

2017/0701

SECRETARIA

2017/0700

SECRETARIA

2017/0699

SECRETARIA

Descripció
Convocatòria Comissió Informativa Directorial: 8
de novembre de 2017
Incoació expedient per a desafectació finques
municipals
Imposició sanció per infracció administrativa

2017/0698

SECRETARIA

Imposició sanció per infracció administrativa

2017/0697

SECRETARIA

2017/0696

CULTURA

2017/0695

SECRETARIA

2017/0694

COMPTABILITAT

2017/0693

J.C.V.

2017/0692

SECRETARIA

2017/0691

SERVEI D'OCUPACIO DE CATALUNYA

2017/0690

CULTURA

Imposició sanció per infracció administrativa
Adjudicació contractes menors serveis: dibuix i
pintura novembre 2017
Declarar aprovada relació admesos/es i exclosos/es borsa treball educadors/es
Aprovació relació factures remesa F/2017/39
Acceptació suspensió temporal contracte per
motius de salut
Caducitat dels certificats de delictes de naturalesa sexual
Sol·licitud de subvenció Programes de desenvolupament local
Adjudicació contracte privat: Miquel Abras

2017/0689

CULTURA

Adjudicació contracte privat: Cúbit

2017/0688

CULTURA

Autorització ús espais aniversaris
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2017/0687

J.J.E.C.

2017/0686

ENGICO2EN SCP

2017/0685

DIPUTACIO DE GIRONA

Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia per activitat de bar
Donar per assabentat tràmit per activitat innòcua
Acceptació subvenció Fira de la Brasa 2017

2017/0684

SECRETARIA

Renúncia parcial ajut forestal DARP Gencat

2017/0683

A.L.P.

Devolució fiança residus construcció

2017/0682

R.R.M.

2017/0681

OBRES I PROMOCIONS PONS SA

2017/0680

G.B.-M.V.

2017/0679

R.C.L.

2017/0678

J.B.P.

2017/0677

INTERVENCIO

2017/0676

CONSELL COMARCAL DEL GIRONES

Autorització concessió dret funerari
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia primera ocupació edifici plurifamiliar
Autoritzar i disposar la despesa per pagament
formació
Autorització traspàs dret funerari
Emissió targeta aparcament per a persones amb
disminució
Aprovació mod. pressupost 11/2017 generació
de crèdit i transferències de crèdit
Acceptació subvenció Fira de la Brasa

2017/0675

C.F.E.

2017/0674

C.F.E.

2017/0673

C.F.E.

2017/0672

SECRETARIA

2017/0671

CULTURA

2017/0670

CULTURA

2017/0669

SECRETARIA

2017/0668

ENTITATS DIVERSES

2017/0667

COMPTABILITAT

2017/0666

EGG GASTRONOMIA SL

2017/0665

SECRETARIA

2017/0664

SECRETARIA

2017/0663

SECRETARIA

2017/0662

ASSOC DONES MARROQUINES DE CELRA

2017/0661

J.C.H.

2017/0660

T.CH.M.

2017/0659

A.S.R.

2017/0658

R.M.T.C.

2017/0657

SECRETARIA

2017/0656

SECRETARIA

2017/0655

DIPUTACIO DE GIRONA

Devolució de fiança de residus de la construcció
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia de 1era ocupació habitatge
Aprovació liquidació ICIO
Acolliment subv DiGI: Pla Serveis Programa Beenergi Estudi de Viabilitat Estació Fotovoltàica
Contracte privat Mag Fèlix Fira Bolet 2017
Adjudicació contracte privat: Maure el Dinosaure
Compareixença recurs contenciós administratiu
241/2017
Reconèixer obligació i ordenar pagament pagament pendent subvenció
Aprovació relació factures remesa F/2017/38
Retorn garantia definitiva explotació cafè Ateneu
Convocatòria Ple extraordinari urgent: 24 d'octubre de 2017
Declarar per desistit en procediment administratiu
Ordre execució neteja parcel·la Zona Habitat
2005 SL
Autorització ús espai promoció econòmica
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Aprovació memòria valorada per millores a la
instal·lació xarxa bufadors Edar
Declaració caducitat procediment obtenció llicència armes
Sol·licitud subvenció exclosa de concurrència pública: pallissa Torre Desvern
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Autorització col·locació parades per batudes-colla senglar Madremanya i St. Martí VellDonar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Autorització col·locació parades per batudes-colla senglar CelràDevolució import ICIO per no realitzar obra
Aprovació baixes, altes i devolucions liquidacions
Escola Art oct-des
Incoació procediment sancionador infracció administrativa
Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar pagament per locomoció i dietes
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Adjudicació contracte menor subministrament: 4
tablets i els seus suports
Autorització ús sala entitats

2017/0654

SECRETARIA

2017/0653

M.T.B.D.

2017/0652

SECRETARIA

2017/0651

C.F.E.

2017/0650

RECAPTACIO

2017/0649

SECRETARIA

2017/0648

PERSONAL

2017/0647

LL.B.M.

2017/0646

INFORCELRA SLU

2017/0645

ASSOCIACIO INNERLAND PROJECT

2017/0644

ASSOCIACIO JUVENIL ESPLAI DE CELRA Utilització privativa espais municipals

2017/0643

CULTURA

Autorització realització festes aniversari

2017/0642

COMPTABILITAT

2017/0641

N.B.C..

2017/0640

AMPA AULET

2017/0639

SECRETARIA

2017/0638

IBERICS MARQUEZ

2017/0637

J.C.F.

Aprovació relació factures remesa F/2017/37
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Autorització privativa gimnàs escola Aulet
Convocatòria junta de govern local ordinària de
data 17 d'octubre de 2017
Deixar sense efecte llicència ocupació terrenys
ús públic local (terrassa)
Autorització traspàs dret funerari

2017/0636

MI.P.V.

Autorització traspàs dret funerari

2017/0635

J.E.F.

2017/0634

RECAPTACIO

2017/0633

D.F.B.

2017/0632

SECRETARIA

2017/0631

SECRETARIA

2017/0630

RECAPTACIO

2017/0629

RECAPTACIO

2017/0628

PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS

2017/0627

AMPA AULET

2017/0623

PROMOCIO ECONOMICA

2017/0622

CULTURA

Autorització concessió dret funerari
Aprovació liquidació taxa menjador escoles bressol setembre17
Autorització concessió dret funerari
Aprov mem valorada "Substitució línies aerotermos pavelló municipal d'Esports de Celrà".
Suspensió celebració ple del dia 10 d'octubre
Aprovació liquidació preu públic cursos i tallers
esportius, octubre a desembre
Aprovació liquidació taxa prestació servei EMD,
octubre a desembre
Donar de baixa del padró municipal d'habitants
Reconèixer obligació i ordenar pagament import
pendent abonament subvenció
Ordenar pagament per atendre necessitats transitòries de Tresoreria
Aprovació relació factures remesa F/2017/36
Adjudicació contracte menor de serveis: aula
d'estudi de primària. Curs 17-18
Autoritzar i disposar la despesa, recon obligació i
ordenar pagament subministraments electricitat
Autorització ús espais festes aniversari

2017/0621

ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA CELRA

Adjudicació contractes altres disciplines

2017/0626
2017/0625
2017/0624

ADF DE SANT MARTI VELL, JUIA I CELRA.
COMPTABILITAT
TAKTIL CENTRE COMERCIAL VIRTUAL,
SLU
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2017/0620

L.R.C.

2017/0619

CULTURA

2017/0618

CULTURA

2017/0617

CULTURA

2017/0616

ASSOCIACIO JUVENIL ESPLAI CELRA

2017/0615

XO - INMYROOM SCP

2017/0614

AKCELONA GRUP TRADE SLU

2017/0613

COCU ASSOCIACIO CULTURAL

2017/0612

SECRETARIA

Permisos derivats de la maternitat i concessió
ajut familiar per naixement fill
Adjudicació contracte privat: Amazing
Adjudicació contracte privat: Oh My God Barcelona
Adjudicació contracte privat: espectacle Superbleda
Autorització ús espais municipals
Donar per assabentat activitat econòmica innòcua
Donar per assabentat activitat econòmica innòcua
Adjudicació contracte menor serveis: curs dibuix
i pintura infants
Imposició sanció per infracció administrativa

2017/0611

SECRETARIA

Imposició sanció per infracció administrativa

2017/0610

SECRETARIA

2017/0609

LL.V.

2017/0608

SECRETARIA

2017/0607

SECRETARIA

2017/0606

RECAPTACIO

2017/0605

SECRETARIA

2017/0604

EGG GASTRONOMIA SL

2017/0603

RECAPTACIO

2017/0602

M.I.O.

2017/0601

G.B.D.

Imposició sanció per infracció administrativa
Adjudicació contracte menor serveis: teatre gent
gran
Compareixença i reclamació al Jutjat per danys
causats
Convocatòria Ple ordinari: 10 d'octubre de 2017
Aprovació liquidació preu públic cursos i tallers,
setembre a desembre 2017
Convocatòria Ple extraordinari urgent: 5 d'octubre de 2017
Aprovar liquidacions ocupació terrasses exercicis
2015-2017
Aprovació alta escoles bressol 17-18
Donar per complimentat el tràmit de primera
ocupació habitatge
Aprovació liquidació execució retirada porxo

2017/0600

COMPTABILITAT

2017/0599

A.L.P.

2017/0598

PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS

2017/0597

GRUPO CALDERERIA ROVIRA SL

2017/0596

CULTURA

2017/0595

C.V.P.

2017/0594

SECRETARIA

2017/0593

SECRETARIA

2017/0592

SECRETARIA

2017/0590

TIRGI

2017/0589

SECRETARIA

El Ple es dóna per assabentat.
13. PRECS I PREGUNTES.

Aprovació relació factures remesa F/2017/35
Donar per complimentat tràmit primera ocupació
habitatge
Baixa habitants del padró municipal d'habitants
Donar per complimentat la comunicació prèvia
per desenvolupar activitat
Autorització ús espais festes aniversari
Ordenar pagament ajut rehabilitació façana nucli
antic
Interposició recurs contenciós adm especial de
protecció jurisdiccional dels DF de la persona
Concessió bestreta
Autoritzar i disposar la despesa pagament formació
Aprovar factures venda paper i cartró juny i juliol17
Convocatòria Junta de Govern Local de data 3
d'octubre de 2017
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L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que pregunta el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

La riera Palagret s’està emplenant de vegetació. Es podria trucar a l’ACA perquè
fes alguna actuació a la Llera per evitar problemes en el cas d’aiguats forts
sobtats?
Com va preguntar al Ple anterior, quin percentatge dels impostos de l’Ajuntament
es paga a través de l’Agència Tributària de Catalunya?
Quines actuacions es fan actualment a la depuradora municipal i quina
col·laboració hi ha per part de les empreses del polígon per tirar endavant aquest
projecte?
Les obres dels vestuaris de tennis estan fora d’execució o hi ha hagut algun
problema que ha provocat un endarreriment?
Com funciona la gestió dels vigilants municipals?
Com està el tema de les cancel·lacions dels comptes corrents del Banc de
Sabadell i La Caixa?
Pel que fa al parc infantil al costat de l’Ajuntament, sembla que el pas de vianants
quedarà una mica “escanyat”. Donat que l’entrada s’apropa més al pàrquing i
col·lapsa una mica l’entrada, s’ha pensat engrandir l’escalinata per accedir a
l’Ajuntament?
En quin punt es troben els pressupostos de la corporació per al proper exercici?

La senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi Ambient, respon les
preguntes 1 i 8:
1. Amb una subvenció que s’ha sol·licitat per a itineraris s’ha plantejar incloure
aquesta actuació, però el termini per presentar la subvenció no permetia obtenir
amb temps els permisos de l’ACA. Tot i això, ja s’han previst actuacions per
agilitzar i solucionar aquest problema.
8. Pel que fa als pressupostos, a finals d’aquesta setmana es penjaran a l’aplicació
de participació les propostes perquè els ciutadans les puguin votar.
El Sr. Fernàndez respon que, com ja es va comentar en l’anterior mandat, pel
que fa als pressupostos participatius creu més interessant fer una bossa
important de diners amb la finalitat de distribuir-la per barris i la seva població i
que fos aquesta la que proposés projectes, doncs no considera pressupostos
participatius tenir ja una llista feta amb 10 propostes i votar-ne una d’elles, per
exemple.
La Sra. Ferrer respon que l’any passat ja es va canviar el model de pressupostos
participatius i l’any passat i aquest any s’anomenen la participació en els
pressupostos. Si l’any passat es va presentar la informació de què és un
pressupost i el % del que es podia destinar a inversió, aquest any es farà també
el mateix. Si l’any passat el percentatge d’inversions (on la gent pot aportar les
seves idees) era del 9 % i sempre s’ha pogut fer el que la gent ha demanat, per
aquest any la previsió és la mateixa.
L’alcalde entén que en l’aplicació els veïns ja poden presentar les seves
propostes per al seu barri o per al poble. Però també és veritat que en els
darrers anys la participació de la gent en els pressupostos participatius es limita
a assistir per explicar que no funciona un fanal al seu carrer i altres coses
petites. I això precisament és el que no es vol perquè aquestes peticions ja es
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poden fer en les reunions periòdiques que l’Ajuntament realitza amb els veïns. I
el que interessa que surtin són actuacions més globals de poble.
Per això ara s’obre un aplicatiu on tothom pot enviar les seves propostes amb
cara i ulls.
El Sr. Fernàndez admet que la proposta que té Esquerra Republicana és fer un
mapa de barris cartografiat i, d’acord amb la seva població, que cada barri tingui
una dotació econòmica més elevada que el 9 % actual i que sigui l’Associació de
veïns la que vehiculi les propostes que vol per al seu barri a l’Ajuntament. Un
cop aquí, els tècnics estudiarien el projecte. I això seria més enriquidor que no
fer una tria. Si es volen potenciar els pressupostos participatius cal augmentar la
quantitat que s’hi destina i que sigui la gent del barri, a través de l’Associació de
veïns, la que digui què necessita realment.
La Sra. Ferrer respon que el 9 % no té tant a veure amb el que l’Ajuntament
decideix que sigui participatiu sinó en allò que tan sols pot ser participatiu.
El Sr. Fernàndez posa d’exemple la Torre Desvern, els vestuaris de tennis, camp
de futbol... on s’han realitzat inversions. I pregunta si això no seria també
possible per a les associacions de veïns dels barris.
L’alcalde respon que això ja ho fan doncs bé que vénen a l’Ajuntament a
demanar coses, com la del barri vell que va demanar que s’obrissin locals per
dinamitzar-lo. L’equip de govern no entén la participació com un cop a l’any
posar diners i destinar-los doncs durant tot l’any ja participen amb els veïns i els
barris. I el fet de dividir per barris pot resultar problemàtic doncs el Centre
Cultural és de tothom, el mateix que la zona esportiva.
El Sr. Fernàndez diu que és evident que no s’ha de destinar el 100 % de tot el
pressupost, però la part on la gent pot decidir s’hauria d’incrementar més.
L’alcalde respon que el dia que l’Ajuntament tingui més diners també
incrementarà aquest %.
El senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut, Educació, Esports i
Promoció Econòmica, respon la pregunta 4:
4. És cert que ja està fora de termini i per aquest motiu s’ha acordat fer-los una
notificació per fer-los saber aquest fet i que és sancionable, tal i com estableix el
Plec de clàusules administratives particulars de la licitació d’aquesta obra.
El Sr. Bartis cedeix la paraula a la secretària de la corporació, que indica que en
aquests moment s’està a l’espera d’un informe de la direcció de l’obra que
justifiqui els motius dels retards en la seva execució i, a partir d’aquí, es farà un
requeriment perquè compleixin amb el termini estipulat al contracte i si no
l’atenen s’iniciarà un procediment per dur a terme la imposició d’una penalització.
El Sr. Fernàndez respon aleshores que no es tracta de problemes tècnics sinó de
desídia de l’empresa.
L’alcalde contesta que amb la direcció de l’obra no hi ha cap problema però
l’empresa no compleix doncs l’any passat va succeir el mateix amb una altra obra.
Però van guanyar el concurs i és una empresa complicada.
L’alcalde respon les preguntes 2, 3, 6, 7 i 5:
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2. El 100 % dels impostos que s’haurien d’ingressar a l’Estat s’ingressen a la
Generalitat de Catalunya.
3. Són les empreses les que estan fent el projecte d’ampliació amb l’assessorament
de l’ACA. L’Ajuntament ha participat en les reunions entre l’ACA i les empreses,
que són les que paguen el projecte. Vàries empreses han assumit una part del
cost del projecte, i aquest és un aspecte que les empreses no han fet entrar a
l’Ajuntament. Són les empreses que han arribat a un acord entre elles per veure
com ho paguen.
El Sr. Fernàndez pregunta si està previst que les depuradores entrin al PAES, a la
qual cosa l’alcalde respon que si va entrar la potabilitzadora és perquè realment
és de l’Ajuntament, que és qui la paga. Però la depuradora no és de la corporació,
tot i tenir la gestió.
6.Les cancel·lacions dels comptes no es poden fer perquè la gent que s’adreça a
l’Ajuntament per pagar els impostos i els vehicles han de tenir a uns comptes
corrents fàcils. I això implica que no es poden cancel·lar, tot i que ja no existeix la
gestió que hi havia anteriorment.
El Sr. Fernàndez pregunta si s’han fet dipòsits en altres entitats bancàries, a la qual
cosa l’alcalde respon que han dipositat 150.000 € al Triodos per comprovar com
funciona.
El Sr. Fernàndez diu que al Banc de Sabadell ha d’haver-hi més d’un milió d’euros,
a la qual cosa l’alcalde respon que ara no li pot confirmar però que amb el
repartiment on hi ha més diners ara és al BBV.
7. Més que ampliar l’escalinata hi ha la intenció de transformar-la en rampa per
complir amb el % del desnivell que ha de tenir. Al mig tindrà una mica de
plataforma i estarà molt més endarrerida. Però com està fet ara mateix no ha
d’impedir l’accés a l’escala.
5. El servei dels vigilants municipals funciona bastant bé aporta elements importants
al municipi doncs, des de la seva incorporació, s’han notat millores con un
decreixement de la gent que aparca malament o en zones per a persones amb
mobilitat reduïda o discapacitat. I les escoles també estan força satisfetes.
El Sr. Fernàndez pregunta com es pren la gent el tema de les sancions, a la qual
cosa l’alcalde respon que ho desconeix.
El Sr. Bartis contesta que no ha d’agradar a ningú perquè afecta l’economia, i el
Sr. Fernàndez considera que és un salt molt important el fet de no tenir ningú que
sancioni a que, de sobte, hi hagi dues persones que poden fer-ho. I el comentari
dels pobles és que “ho he fet tota la vida i ho seguiré fent”, i això pot ocasionar
una mica de fricció.
El Sr. Bartis respon que, de manera majoritària, la gent accepta que ha aparcat
malament i que és un fet constatable. La funció dels vigilants no és la de recaptar
diners sinó que la gent sigui més respectuosa amb les normes de circulació i amb
els vianants. Això implica que també fan molta funció de mediació i pedagogia. I
aquesta tasca s’està notant a la carretera de Juià i en altres àmbits, on estan
disminuint les infraccions.
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L’alcalde comenta que sí és cert que algun ciutadà s’ha presentat a l’Ajuntament
per protestar per una sanció però, al haver-hi una foto feta que demostra la
infracció, va a pagar ràpid perquè se li rebaixi l’import a la meitat.
I aquesta funció pedagògica i cívica dels vigilants també ha fet millorar
espais/places on s’acumulava molta brutícia, especialment a l’estiu i a la nit. i
aquesta tasca pedagògica també la podran desenvolupar a les escoles on, gràcies
al curs que estan fent ara a Mollet, podran donar classes d’educació viària, cívica,
etc…
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.

