
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 15/2017
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 27 de desembre de 2017
Horari: de 20.30 h a 21.30 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 27 de desembre de 2017, es reuneixen a la sala
de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes
legalment establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es relacionen, en
sessió extraordinària i primera convocatòria, sota la Presidència de l’alcalde i assistits per
mi, la secretària general.

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 Vida
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 

Rosa Maria Melero Agea

Interventor

Ramon Boada Oliveras



DESENVOLUPAMENT     DE     LA     SESSIÓ

Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents:

1. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE
LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2018 I ELS SEUS DOCUMENTS ANNEXOS. 

L’alcalde explica que aquest any el pressupost, tant d’ingressos com de despeses, és de
5.724.500 €. Les aplicacions pressupostàries on hi ha hagut canvis pertanyen al Capítol I
(personal) on s’aplica un 1 % del 2017 i una previsió de l’1’5 % pel 2018 corresponent a
l’augment de sou dels treballadors que marca la llei.

Respecte a l’any anterior, el pressupost d’aquest any s’incrementa degut a l’adquisició
d’edificis per valor de 400.000 € aproximadament i que són la Sala Cors del carrer Major,
l’edifici annex que fa xamfrà amb la plaça de l’església (on actualment hi ha el bar de la
plaça i els pisos superiors) i la millora de la pallissa de la Torre Desvern, valorada en
230.000 €.

També hi ha millores urbanes i altres projectes més petits, i que en total ascendeixen a
850.000 €.

L’alcalde  indica  que arran de l’adquisició  d’aquests  edificis  hi  ha  previst  un ingrés  de
300.000 € que corresponen a la venda de tres parcel·les del barri de Palagret per finançar
en gran part la compra dels edificis esmentats abans. I també hi ha previstos els ingressos
de subvencions tant de la Diputació de Girona com d’altres organismes.  

Hi ha una partida de 70.000 €, que és d’endeutament, però quan el pressupost s’executi
es farà una modificació de romanent de tresoreria per treure aquest endeutament. 

Tot seguit,  cedeix la paraula a la senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i
Patrimoni, que explica el següent:

PATRIMONI: 

 Disposa  de  6.000  €  per  a  patrimoni  arquitectònic  i  natural,  sent  el  Centre
d’Interpretació de la Fàbrica el projecte que es vol impulsar l’any 2018.

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  explica  el
següent:  

COMUNICACIÓ:

 L’aplicació  pressupostària  més destacada  és  la  de  producció  de  programa Ràdio
Celrà, que ascendeix a 26.000 € si bé uns 20.000 € procedeixen d’una subvenció
atorgada per la Xarxa de Comunicació Local. Per a l’any vinent, s’intentarà que la
ràdio  sigui  el  mitjà  de  comunicació  del  poble  i  que  des  de  la  seva pàgina  web
esdevingui també un generador de notícies. 



 Hi ha un increment pressupostari per a la revista La Llera, que ascendeix a 9.000 €, i
on s’inclouen els imports que els altres pobles paguen a l’Ajuntament. També es vol
incloure un corrector i dissenyar la pàgina web de la revista. 

 Pel que fa a les  activitats, hi ha previstos 6.000 € pels vídeos d’en .......... i per
realitzar una exposició de fotografies a la tardor dels últims esdeveniments polítics a
partir de l’1 d’octubre.

 Es manté la quantitat de 1.000 € de Cooperació per a xerrades, ponents i activitats
així com el Fons de Cooperació, amb 18.000 €.  

El senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i Habitatge, explica el següent:

SERVEIS SOCIALS:

 A  l’Àrea  de  Serveis  Socials  es  mantenen  les  ajudes per  a  famílies  i  també  es
mantenen  serveis com el Centre Obert, el Servei de Mediació i altres nous que es
puguin tenir.

 Com a novetat destaca l’Aula d’Estudi de Primària, amb una aplicació pressupostària
de 2.500 €.

 Es durà a terme la segona part del Pla d’Habitatge, amb una aplicació pressupostària
de 10.000 €.

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

MEDI AMBIENT:

 Hi ha hagut un increment global de la despesa de 75.000 € aproximadament degut
al cost del servei de recollida de residus així com a l’entrada a l’abocador que s’ha
calculat en 15.000 € més.

 Destaca el  compromís que aquest equip de govern té amb el medi ambient, com
l’increment de 5.000 € de la despesa destinada a manteniment d’itineraris i camins;
continuar treballant per a la creació d’una planta de compostatge (l’Ajuntament està
pendent d’un informe de l’ACA per continuar fent les gestions oportunes); continuar
amb  el  control  de  plagues  de  manera  biològica;  control  de  la  flora  invasora,
campanyes de sensibilització i informació diverses; control de colònies de gats, etc…

PARTICIPACIÓ:

 L’aplicació pressupostària s’ha reduït en 1.000 € degut a que la inversió en material
ja s’ha realitzat durant el 2017 i el 2018 ha de servir per dinamitzar l’aplicació de la
participació en general, tenint en compte que cada any la Diputació de Girona atorga
una subvenció donat que Celrà és dels municipis amb més puntuació pel que fa a
aquesta participació. 



L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal,  regidora d’Igualtat i Joventut,
que explica el següent:

JOVENTUT:

 Hi ha dues línies de treball: suport als joves de Celrà amb risc d’exclusió social (local
jove de la plaça) i suport a les entitats juvenils, amb una aplicació pressupostària pel
manteniment del local jove al Moll, on actualment hi ha unes tres entitats juvenils
que desenvolupen les seves activitats ordinàries.  

 Local Jove de la plaça: és un local amb deteriorament i problemes de calefacció,
estèticament una mica tètric a l’interior i que no s’adapta en moltes ocasions a les
activitats  que s’hi  fan.  Va anar a veure diferents  locals joves de la  província de
Girona i, amb les idees recollides, es va fer un projecte amb l’arquitecta municipal
de  reforma del  local  jove  del  municipi  amb un  cost  aproximat  de  62.000  €.  Al
tractar-se  d’una  reforma important  creu  que  causarà  força  impacte  en totes  les
activitats previstes de joventut i de tot el que la gent vulgui fer allà.

 Es manté l’aposta en els programes de suport als joves amb risc d’exclusió social i
que es desenvolupen amb la Fundació Sergi i amb l’educadora de carrer i treball
individualitzat. 

 Es continuen fent activitats com  l’Aula d’Estudi de Secundària i creu que és molt
bona notícia la creació de l’Aula d’Estudi de Primària doncs un dels problemes amb
què es trobava la de secundària era que fallaven una mica les derivacions des de
primària. Considera que el fet de crear-la permetrà un millor estudi de derivacions i
disposar d’un seguiment educatiu molt més continuat.  

IGUALTAT:

 Les línies principals de treball seran el  suport tècnic a la tècnica de l’Àrea d’Igualtat,
potenciar  les  activitats  de  caire  més  comunitari  i  continuar  dinamitzant  el  poble
mitjançant diades i altres activitats. I per tot això aquesta aplicació pressupostària es
consolida amb 7.000 €.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica el següent:

PROMOCIÓ ECONÒMICA:

 Hi ha un petit increment, tenint en compte les subvencions que sempre atorguen la
Generalitat  de  Catalunya  i  la  Diputació  de  Girona  per  dur  a  terme  les  diferents
actuacions que es programen.

ESPORTS:

 Les actuacions previstes pels anys 2015-2019 pel que fa a la millora dels equipaments
esportius  s’ha  anat  fent,  la  majoria  de  vegades  a  través  de  modificacions
pressupostàries. S’han consignat 4.000 €, tenint en compte que la majoria del que
estava planificat s’executarà durant el 2018. Destaca que s’ha reduït en 5.000 € la
despesa  consignada  a  consum energètic,  fruit  d’haver  canviat  tots  els  focus  que
il·luminen el camp de futbol per Led.



EDUCACIÓ:

 Es  mantenen tots els programes i assessoraments, reutilització de llibres, etc… i es
mantenen els mateixos imports de les aplicacions pressupostàries. 

 Escola de Dansa: s’incrementa en 5.000 € l’aplicació pressupostària pel que fa a la
realització  d’activitats  doncs  hi  ha  hagut  un  augment  significatiu  d’alumnat  i  això
implica més professors contractats. 

L’alcalde informa del següent:

FUNCIONAMENT SERVEIS:

 No  es  modifiquen  moltes  aplicacions  pressupostàries  excepte  un  increment  en
despeses béns i corrents. 

POLÍTICA TERRITORIAL:

 S’ha reduït el pressupost pel que fa a  millores urbanes doncs aquest any s’ha fet
molta inversió en millores de guals i els darrers anys s’ha invertit molt en projectes
tècnics necessaris per poder aspirar a subvencions.

CULTURA:  

 Molt semblant a l’any passat i destaca la rehabilitació de la Torre Desvern, amb una
subvenció de la Diputació de Girona, i la rehabilitació de la pallissa. 

SERVEIS AL TERRITORI:

 El que hi ha de la depuradora és el que va arribant de  l’ACA i que s’incorpora al
pressupost municipal. I pel que fa a la neteja viària s’ha incrementat de 17.000 € a
22.000 €.

SEGURETAT CIUTADANA:  

 Un cop s’han realitzat la inversions necessàries durant el 2017, l’únic que queda són
els sous dels vigilants municipals i per aquest motiu aquesta aplicació pressupostària
disminueix al 2018.

L’alcalde cedeix la paraula al  senyor David Mas Roselló,  portaveu del  GM PDeCAT, que
comenta que li hagués agradat participar més en l’elaboració del pressupost, tot i que l’equip
de govern ja li va demanar. Indica que potser no és el pressupost que ell hagués fet doncs
hagués canviat algunes aplicacions pressupostàries, o no hagués previst crèdit en algunes o
hagués previst més crèdit en altres. 

El Sr. Mas pregunta el següent:

1. Pel que fa a la compra d’edificis que se sufraguen amb la venda de les tres parcel·les
per 300.000 €, quin servei s’ha pensat fer en aquest equipament? Heu tingut en
compte si calen reformes en aquests equipaments? Qui els gestionarà? Pel que fa als
subministraments , la despesa serà sostenible?



2. Carril bici: entre els anys 2015 i 2016 s’han destinat 31.000 € (amb un projecte
inclòs) i pel 2018 no hi ha res previst. Quin és el motiu?

L’alcalde respon el següent: 

1. Sala Cors: al planejament consta com a equipament i actualment ja es paguen tots
els subministraments i el lloguer. Però al ser lloguer és complicat fer una inversió per
arreglar  un  espai  que  no  és  de  l’Ajuntament  (quan  plou  hi  ha  problemes,  per
exemple). Per això es va optar per comprar-lo per 159.000 € i, fent números, després
del que s’està pagant actualment de lloguer en 20 anys ja estarà del tot amortitzat. 
Donat que hi  ha parcel·les  que l’Ajuntament  mai  podrà fer  res val  més la pena
vendre-les i adquirir patrimoni. I això obre portes per demanar subvencions amb la
finalitat de rehabilitar aquests espais. El fet de comprar l’edifici annex respon a la
necessitat de dinamitzar el barri i fer una concessió del bar, com al Centre Cívic i al
Teatre Ateneu. 
Hi ha vàries propostes per a aquests espais, però s’han de materialitzar tenint en
compte que no és un projecte a curt termini sinó a anys vista doncs la prioritat és
arreglar primer Can Cors i després l’edifici annex. 

2. Carril bici: si surt alguna subvenció europea l’Ajuntament s’hi presentarà. El projecte
el vénen a presentar a principis del mes de gener i caldrà aprovar-ho per Ple. El cost
no  és  assumible  per  a  Celrà  però  amb  el  projecte  fet,  si  en  un  futur  surten
subvencions europees almenys l’Ajuntament es podrà acollir. I l’important és que el fet
de fer el tram de Celrà és una aposta de tothom perquè beneficiarà tothom perquè el
carril bici arribarà fins a la costa.  

El Sr. Mas agraeix que s’hi continuï pensant doncs és d’interès de tota la banda de la Llera
del Ter i de ben segur que tots els municipis fins a Palafrugell i Palamós estaran ben contents
de tenir una via verda que potencia el territori, com els que hi ha anant a Sant Feliu de
Guíxols.

Dit això, el Sr. Mas desitja bon Nadal a tothom i a veure si aquest any ja és el “definitiu”.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelra-ERC-AM,
que indica que el seu grup municipal s’abstindrà en la votació del pressupost i comenta el
següent:

1. Carril bici: com s’ha fet en altres aplicacions pressupostàries, també es podia haver
donat d’alta una amb 100 € i ja estaria oberta. I no veu clar l’argument de lluitar pel
carril bici per arribar a la costa perquè ja hi és per l’altre costat de la Llera i passa per
Colomers i el pont de Torroella i potser seria més efectiu donar a conèixer una altra
opció.

2. Can Cors: la inversió de 400.000 € és una mica exagerada. D’acord que es ven
patrimoni de tres finques, però és que ara aquestes tampoc costen res. En canvi,
l’Ajuntament tindrà un patrimoni que costa molts diners i que s’haurà de mantenir, i
l’adequació de Can Cors serà molt cara perquè no compleix absolutament amb res.
Creu que potser l’equip de govern ha negociat molt ràpid amb els hereus, doncs no
poden  vendre-ho  a  una  constructora  per  fer  pisos  a  l’estar  qualificat  com  a
equipament,  i potser es podia haver aconseguit una forma de pagament a terminis
o un altre sistema que hagués permès anar més tranquils quant a la necessitat de
recursos.   



Respecte de la concessió del bar, potser l’Ajuntament es torna a enganxar els dits
com ha passat els últims anys amb el bar de l’Ateneu. I això vol dir que Celrà tindrà
tres concessions de bars i corrobora que potser s’ha corregut massa sense tenir un
pla concret al darrera. 

L’alcalde respon el següent:

1. Carril bici: la planificació que hi ha de carril bici a les comarques gironines ja preveu
que ha de passar per Celrà i aquest és el punt fort que tenim. Altra cosa és veure qui
ho paga. Al Consorci del Ter ja tenen clar que això és així, de la mateixa manera que
saben que això s’ha engegat gràcies a Celrà. I el que s’ha de vendre és això.

2. Can Cors: no és una qüestió precipitada doncs l’equip de govern ja ho negociava amb
la Sra. ........., no amb els hereus, però per desgràcia es va morir entremig. Es podia
continuar com fins ara, pagant uns 7.000 € anuals de lloguer. Però des dels anys que
fa que està llogat fins ara, més el manteniment de calefacció i electricitat,  entre
altres, s’han gastat també molts diners. 

El  Sr.  Fernàndez es refereix  a una forma de pagament  que no sigui  tan brusca i  que
legalment  permeti  fer-ho  en  uns  quants  anys,  amb  el  què  s’estalvia  haver  de  vendre
patrimoni de l’Ajuntament.

L’alcalde indica que l’import de la sala és de 159.000 € i el pagament mai s’ha plantejat fer-
ho en deu anys perquè hi ha la capacitat d’assumir-lo. I això implica poder assumir un
projecte que implicarà inversió en un barri vell que s’ha anat apagant.

El  Sr.  Fernàndez  indica  que  també  es  parlava  del  pati  de  la  Casa  Feliu  però  en  els
pressupostos no hi consta, a la qual cosa l’alcalde respon que de la Casa Feliu ja s’estan
presentat les ofertes i properament s’adjudicaran les obres per fer dos habitatges.   

L’alcalde comenta que el fet de tenir un altre bar en règim de concessió no el preocupa,
doncs unes vegades s’encerta i altres no. Però no per això deixaran de fer coses i provar-ho.

I pel que fa a pagar en un termini de 10 anys, l’interventor de l’Ajuntament no dóna la
conformitat.  

L’interventor  indica  que les  compres  fraccionades amb la  nova normativa  són més que
qüestionables. En tot cas, el que es podria fer és comprar els baixos d’un edifici un any i el
pis de dalt un altre any però aquesta també és una operació d’endeutament com una altra.
La Llei pressupostària ja preveu un fraccionament del pagament per a l’Estat, però no per a
les administracions locals.

L’alcalde creu que és una bona inversió per al barri vell doncs en altres punts del municipi ja
hi ha equipaments municipals, com el local de Promoció Econòmica, al Polígon, el Centre
Cívic.... i ja està bé que el barri vell també disposi d’un. 
Sap que la gent de fora valora moltíssim això i és un dels motius pels que vol venir a viure a
Celrà, a la qual cosa el Sr. Fernàndez respon que això té un cost. I que potser si la gent vol
venir a viure a Celrà també s’hauria de desencallar la situació perquè no hi ha pisos per viure
ni de lloguer ni de venda i caldria actuar urbanísticament per corregir aquest dèficit.

L’alcalde respon que per corregir-lo hi ha impediments, doncs molts terrenys que es poden
desenvolupar són privats,  els que es poden desenvolupar ja tenen projectes desorbitats
econòmicament fets pels mateixos propietaris i el cost que suposaria desenvolupar-los seria
immens. 



L’alcalde indica que això ja és un debat de planejament urbanístic, i no d’aquest Ple. 

ANTECEDENTS DE FET

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018.

FONAMENTS DE DRET

Els articles 168.4 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 18 RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes
locals  en  matèria  de  pressupostos,  disposen  que  el  pressupost  i  els  seus  annexos  i
documentació complementària seran elevats al Ple. 

2. Els articles 169.1 del TRLRHL i 20.1 del RD500/90 disposen que una vegada aprovat
inicialment el pressupost s’exposarà al públic,  previ anunci en el BOP, per un termini de
quinze dies durant els quals els interessats el podran examinar i presentar les reclamacions
davant el ple. El pressupost es considerà definitivament aprovat si durant aquest termini no
es presenten reclamacions i,  en cas  contrari,  el  Ple  disposarà del  termini  d’un mes per
resoldre-les. 

3.  Els  mateixos  articles  169.3  del  TRLRHL  i  20.3  RD/500  disposen  que  el  pressupost
definitivament aprovat serà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província i entrarà
en vigor  una vegada s’hagi  dut  a  terme aquesta publicació,  considerant-se  prorrogat  el
pressupost de l’exercici  en què s’hagués produït  abans del dia 31 de desembre de l’any
anterior a l’exercici en què s’hagués d’aplicar. 

L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el 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,  disposen que els  ens  locals  han d’aprovar  anualment la  plantilla  de
personal en la mateixa sessió que aprovi el pressupost, la qual ha de comprendre totes les
places reservades a funcionaris, personal laboral i eventual. 

De conformitat amb l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, la plantilla de personal de les entitats
locals ha d'estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories  de  les  places  agrupades  on  s’integren  el  funcionaris,  el  personal  laboral  i
l’eventual,  indicant  la  seva  denominació,  el  nombre  de  places  que  les  constitueixen,  el
nombre de les que es trobin vacants i el grup al qual pertanyin, d’acord amb la titulació
exigida per al seu ingrés.

L’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal
al servei de les entitats locals de Catalunya assenyala que la plantilla integrada en la forma
indicada,  un cop aprovada  pel  Ple  de  la  corporació,  s’ha de publicar  íntegrament en el
termini dels trenta dies següents al de l’aprovació al  Butlletí Oficial de la província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s’han de trametre alhora còpies a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.

Article 15.1 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per la reforma de la funció pública i
el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel què s’aprova el text refós de la Llei de
l’estatut bàsic de l’empleat públic.

D’acord amb la part expositiva i la legislació esmentada, es proposa al Ple de la corporació, i
amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar inicialment el pressupost general de la corporació per a l’exercici 2018 i que
resumit per capítols és el següent: 



Segon. Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Celrà per a l’exercici pressupostari
de  l’any 2018,  integrada  per  la  relació  detallada  de cossos,  escales,  subescales,  classes i
categories  de  les  places  on  s’integren  els  funcionaris  i  el  personal  laboral,  amb la  seva
denominació i el nombre de places que les constitueixen i el grup al qual pertanyen, d’acord
amb la titulació exigida per al seu ingrés, tal com segueix i la relació de llocs de treball de l’any
2018.

PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT CELRÀ 2018

Denominacions  Grup, 
Subgrup

Places Vacants

A) Funcionaris de carrera  

1. Escala de funcionaris d’Administració lo-
cal
amb habilitació de caràcter nacional
1.1. Subescala de Secretaria

1.1.1. Secretaria d'Entrada A1 1 ----
1.2. Subescala d'Intervenció-Tresoreria

1.2.1. Intervenció d'Entrada A1 1 1
                           1.2.2. Tresorer/a A1 1 1

2. Escala d’administració general
2.1. Subescala Gestió



2.1.1. Tècnic/a A2 1 ---

2.2. Subescala Subalterns
2.2.1. Notificador-Assentador de mercats E 1 ---

3. Escala d'administració especial
3.1. Subescala Tècnica

   3.1.1. Arquitecte/a A1 1 1

3.2. Subescala de serveis especials
   3.2.1. Vigilants C2 2 2

B) Personal laboral  

 Personal laboral fix  

Categoria laboral

Subgrup A1
Director/a gerent EMD A1 1 1
Professor/a EMD A1 1 1

Subgrup A2
Gestor serveis públics municipals A2 1 ---
Director/a -Educador/a A2/C1 2 2
Cap d'estudis - Educador/a A2 1 ---
Tècnic/a de promoció econòmica A2 2 ---
Tècnic/a educació A2 1 ---
Encarregat/da EDAR A2 1 1

Subgrup C1
Administratiu/va C1 5 ---
Tècnic/a auxiliar de gestió cultural C1 1 1
Tècnic/a auxiliar de biblioteca C1 2 1
Educador/a C1 12 6
Tècnic auxiliar de medi ambient C1 1 ---
Tècnic/a auxiliar de noves tecnologies C1 1 ---
Tècnic/a auxiliar d'esports C1 1 1

Subgrup C2
Auxiliar administratiu/va C2 4 1
Paleta C2 1 1
Oficials C2 2 1

AP
Peó de manteniment AP 5 4
Conserge d'equipaments AP 3 3
Netejador/a AP 6 4
Ajudant AP 2 2
Operàries menjador AP 2 2

TOTAL PERSONAL 66

Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.



Quart. Exposar al públic la documentació que integra l'expedient pel període de quinze dies
hàbils mitjançant un anunci al BOP, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació, durant els
quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions que considerin
oportunes.  En  el  supòsit  de  no  presentar-se  al·legacions  als  acords  es  consideraran
definitivament aprovats i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert
el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’article 169.1 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.

Cinquè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de l’Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

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

Vots a favor (7):

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

Abstencions (6):

GM ICelrà-ERC-AM: Gerard Fernàndez Tatjé, Enric Cabarrocas Illa, Jordi Puig Boada, Laura
Manzano Casademont

GM PDeCAT: David Mas Roselló, Irina Gil Abuin

3. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSU-
POSTÀRIA NÚMERO 16/2017, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE
APLICACIONS DE DIFERENTS ÀREA DE DESPESA.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, que fa una explicació detallada
dels motius de la modificació pressupostària número 16/2017, mitjançant transferència de
crèdit entre aplicacions de diferents àrea de despesa. 

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 i és possible mino-
rar el crèdit d’altres aplicacions pressupostàries corresponents a diferents nivells de vincula-
ció jurídica, sense alterar la quantia total de l’estat de despeses, s’aprovarà un expedient de
transferència de crèdit.

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 12 de desembre de 2017 ha emès informe l’interventor, que consta a l’expedient.

FONAMENTS DE DRET 

1.-Els articles 179 i 180 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) i  els articles 40 a 42 del
RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable esta-
bleixen que la modificació de pressupost per transferència de crèdit són aquelles modificaci-



ons del Pressupost de despeses mitjançant les quals s’assigna crèdit a una aplicació pressu-
postària, el crèdit de la qual és insuficient i és possible minorar el crèdit d’altres aplicacions
pressupostàries  corresponents  a  diferents  nivells  de  vinculació  jurídica,  sense  alterar  la
quantia total de l’estat de despeses.

2.- D’acord amb l’article 179.2 del TRLRHL en relació amb l’article 40.3 del RD 500/1990, de
20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, la proposta de modifi-
cació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel President a l’aprovació del Ple de la
Corporació. 

3.- D’acord amb l’article 179.4 del TRLRHL en relació amb l’article 42 del RD 500/1990, de
20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, l’aprovació dels expe-
dients pel Ple es realitzaran amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupos-
tos, havent de ser executius dins del mateix exercici que es varen autoritzar. 

En la tramitació dels expedients de transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea
de despesa seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables
a l’aprovació dels pressupostos de la Entitat Local. 

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

ACORD

Primer. Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificació  pressupostària  número  16/2017,
mitjançant transferència de crèdit  entre aplicacions de diferent àrea de despesa, d’acord
amb el següent detall :

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, mitjan-
çant edicte en el tauler d’anuncis, en l’e-tauler i en el Butlletí Oficial de la Província de Giro-
na. 

Tercer. En cas de no presentar-se reclamacions, l’expedient de transferència de crèdit de di-
ferent àrea de despesa es considerarà aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple dispo-
sarà 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 Pro-
víncia, resumida a nivell de capítols. 

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



Vots a favor (13):

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

GM ICelrà-ERC-AM: Gerard Fernàndez Tatjé, Enric Cabarrocas Illa, Jordi Puig Boada, Laura
Manzano Casademont

GM PDeCAT: David Mas Roselló, Irina Gil Abuin

CLOENDA.  No havent cap altre assumpte per tractar l’alcalde desitja bon any 2018 a
tothom, esperant que aquest sigui el “definitiu” i aixeca la sessió a les 21.30 hores del
que, com a secretària, dono fe.
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