ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 3/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 13 de març de 2018
Horari: de 20.30 h a 22.15 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 13 de març de 2018, 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 ordinària 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

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:

1.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE FEBRER
DE 2018.
D’acord amb l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
l’alcalde pregunta si algun membre de la corporació ha de formular alguna observació de
l’acta que es va distribuir amb la convocatòria.
No es formula cap observació, per la qual cosa l’acta de la sessió ordinària del dia 13 de
febrer de 2018 s’aprova per unanimitat.
2. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET NÚMERO 6/2018, DE 8 DE FEBRER, DICTAT
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE GIRONA, EN VIRTUT DEL QUAL
ES TÉ PER DESISTIDA LA PART RECURRENT EN EL RECURS ORDINARI 241/2017.
L’alcalde cedeix la paraula a la secretària, que explica que mitjançant el Decret 6/2018, de
8 de febrer, del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona es té per desistida la part
recurrent en aquest procediment, que és l’empresa Egg Gastronomia SL i que va
interposar un recurs contra l’adjudicació de la concessió de domini públic del Teatre
Ateneu. I, per tant, amb aquest desistiment la part recurrent reconeix que l’adjudicació
està ajustada a dret.
L’alcalde indica que es dóna per entès que l’empresa, que en el seu moment va interposar
un recurs contenciós, ara el retira doncs considera que la feina pels tècnics de Cultura i
Promoció Econòmica municipals va ser la correcta, com sempre ha defensat aquest
Ajuntament.
L’alcalde reconeix que li hagués agradat més que no s’hagués desistit del recurs i que el
jutge hagués decidit qui tenia raó entenent que es va faltar el respecte als treballadors de
la corporació i que va comptar amb el suport d’algunes persones, aspecte que no
comparteix l’Ajuntament. Però al final la part recurrent ha desistit i això també és una
manera de demostrar que l’Ajuntament tenia raó i que va fer les coses correctament.
El Ple es dóna per assabentat.
3. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde, que
dóna compte dels decrets d’Alcaldia relatius a personal següents:
Decret 79/2018
Un cop superat el procés selectiu corresponent, es contracta laboralment i amb caràcter
no permanent el senyor ...... com a tècnic auxiliar de biblioteca amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanals, amb jornada partida i amb efectes des del dia 7 de febrer
de 2018.

Modalitat del contracte: interinitat, fins que la plaça quedi coberta en propietat. La cober tura definitiva d’aquesta plaça s’ajusta a les restriccions establertes en la Llei 3/2017, de
27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 i en les futures lleis de
pressupostos generals de l’Estat.
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 informa del següent:
PATRIMONI


S’ha retirat un plafó del Centre d’Interpretació del Camp d’Aviació per poder passar
uns conductes de la caldera de biomassa que s’està instal·lant a la Fàbrica i en
quinze dies aproximadament tot tornarà al seu lloc.

 Aquest període s’aprofitarà també per incorporar documents del camp d’aviació de
Celrà i del municipi cedits pel Sr. ..... a les vitrines del Centre.

 Han caigut uns plafons d’informació de la Sèquia Vinyals i del Camp d’Aviació i actualment ja s’hi està treballant al respecte.
GENT GRAN


Es fa el seguiment amb Jubilus: 8 persones es beneficien del servei d’atenció domiciliària, 11 persones del servei Respir i 18 d’atenció psicològica.



El 8 de març es va celebrar també a Can Ponac el Dia Internacional de la Dona amb
la projecció d’una pel·lícula i una xocolatada posterior. I l’Associació de Comerciants
de Celrà va regalar un petit obsequi a les dones de Can Ponac.

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


Gràcies a la feina feta pels senyors ........ la nova pàgina web sortirà a la llum de
cares a la Festa Major. La pàgina web té dos blocs: el primer fa referència al poble
(descobrir Celrà, viure a Celrà, instal·lacions, serveis....) i compta amb fotografies
d’en ..... i amb un format totalment renovat. El segon, dedicat a l’Ajuntament (serveis, tràmits, com fer els tràmits en línia i presencials, informació relativa als plens,
juntes de govern local, ordenances, reglaments....) sortirà més endavant.



Donat que el format InfoCelrà ha quedat obsolet també hi haurà canvis a l’agenda
municipal i, a partir del mes de maig, hi haurà una de nova que es dirà La Celranenca. A banda dels temes propis de l’agenda també inclou temes del Ple en for mat breu.



S’està treballant en l’exposició de l’1 d’octubre per reconstruir com es va viure
aquest dia al municipi, amb fotografies de ....... i vídeos de .......



El 7 d’abril el professor ......, de l’Institut de Celrà, va portar uns quants alumnes a
Ceuta i passarà un documental gravat del que van viure allà.
La Sra. Camps agraeix al Sr. ..... tota la feina que està duent a terme amb els refugiats.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i Habitatge, que informa del següent:
SERVEIS SOCIALS


Està realitzant les corresponents reunions rutinàries d’ambdues àrees.

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


S’ha reparat la minideixalleria.



S’ha sol·licitat el retorn del cànon, que aquest any suposa un increment d’uns
3.000 €.



Ja han arribat les bosses de resta i ja es pot fer la recollida de resta el segon dia en
els blocs plurifamiliars.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora d’Igualtat i Joventut,
que informa del següent:
JOVENTUT
 Demà comencen les obres al Local Jove i això ha provocat nous emplaçaments per
dur a terme els serveis que s’hi portaven a terme. Està previst que les obres durin
dos mesos.
 El personal de l’Àrea de Joventut ha assistit a una formació relativa a les mesures
alternatives per sancions en primers consums en joves. S’hi està treballant donada
la problemàtica que té el col·lectiu de joves del poble i ara s’està tenint en compte
l’experiència de professionals d’aquest sector (Consorci de Benestar Social, mediadores del municipi, educadors socials...) que estan elaborant una primera diagnosi
per veure com s’ha de treballar aquesta qüestió.
IGUALTAT


El dia 8 de març l’equip de govern es va sumar a la vaga de totes, convocada arreu
del món. A la plaça de l’Ajuntament es va fer un acte al matí al qual va assistir-hi
força gent, especialment del col·lectiu de dones de Celrà. També va haver-hi actes
a Can Ponac.



S’ha reunit el jurat que valora els treballs de recerca de l’Institut i és el primer any
que es valoraran els treballs amb la menció Igualtat de gènere.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que informa del següent:
PROMOCIÓ ECONÒMICA

 La Diputació de Girona ha concedit una subvenció del Projecte Singular. El cost per

desenvolupar aquesta actuació és de 9.150 € i la subvenció atorgada finança el
75% (6.862 €). Aquesta subvenció va relacionada amb persones que realitzen tasques de neteja i atenció a la gent gran, que moltes vegades són feines d’economia
submergida mal pagades. I del que tracta aquest projecte és formar aquestes persones i donar-los una sortida a nivell format d’empresa i que es puguin associar
com a cooperativa.

 Des de principis d’any fins avui s’han inserit laboralment 13 persones.
 Des de l’Àrea de Salut, conjuntament amb reunions amb el CAP, es treballen els

col·lectius que han vingut de fora del país de Catalunya perquè puguin rebre atenció mèdica així com evitar els seus rebuigs per la manera d’actuar sanitàriament
aquí respecte dels seus països d’origen.

Alhora es va treballar el tema Salut-Escola mitjançant la intervenció d’infermers/es
a l’Institut amb vàries temàtiques: sexualitat, consum de substàncies, etc…
I també el consum de drogues en el poble doncs la percepció que té és que aquest
consum sembla tenir més incidència a Celrà que en altres llocs, tot i que des del
CAP ja van dir que no havien detectat una situació més peculiar aquí que no pas en
altres municipis de la Llera del Ter.
ESPORTS


S’ha imposat una sanció de 5.097 € a l’empresa Seitec, constructora de l’annex al
costat de les pistes de petanca. Juntament amb la sanció s’ha atorgat un termini de
tres setmanes a l’empresa per finalitzar l’obra i, en cas contrari, l’Ajuntament resoldrà aquest contracte i iniciarà una nova licitació.

L’alcalde informa del següent:
 Finalment ja es va formalitzar la cessió gratuïta del terreny de la família Malagrida
Pons per poder fer un parc al municipi. I a veure si per a finals d’any es pot inaugurar el parc Concepció Malagrida i Pons.
 Està a punt de signar-se una cessió de terrenys al carrer Cau de les Goges per poder desenvolupar-lo properament.
 S’està treballant per formalitzar la cessió gratuïta d’uns metres quadrats d’un propietari que té la seva finca davant l’Escola l’Aulet (fa xamfrà entre carretera de Juià
i carrer Germans Sàbat, pujant cap a la Torre Desvern) i que permetrà desenvolu-

par-hi una rotonda per millorar la seguretat viària i la circulació en aquest tram de
l’escola.
 S’han celebrat reunions amb els veïns i veïnes del carrer Sant Feliu per parlar de
les obres de millora que tindran lloc.
 Aquesta actuació de millora va lligada amb l’ampliació del carrer Germans Sàbat,
que garantirà un carril d’anada i un de tornada així com també pas de vianant per a
les persones i les bicicletes. Aquesta modificació no és la definitiva doncs són els
propietaris que han de pagar el desenvolupament de la zona, però lligarà també
amb el projecte de la carretera de Juià amb l’Avinguda Països Catalans.
Està previst aprovar la modificació pressupostària corresponent en el proper Ple.
 S’han mantingut reunions amb els veïns de la carretera de Palamós per explicar-los
el Pla de Seguretat Viària i demanar-los la seva opinió.
 Conjuntament amb CILMA i l’alcalde de Bordils, s’ha reunit a Barcelona amb l’empresa Red Eléctrica Española on es va aconseguir un compromís de NO fer el projecte i realitzar una línia paral·lela a l’actual de 220 w i, un cop construïda la nova,
desmuntarien la que hi ha actualment.
Des de Celrà se’ls va fer saber que es treballaria al màxim per millorar aquest projecte i que, almenys, el tram que travessa el municipi vagi soterrat.
 S’ha reunit ja vàries vegades amb els/les veïns/es del carrer Legazpi per parlar del
desenvolupament del carrer i majoritàriament han trobat correcta la proposta.
 Ha assistit a l’Assemblea General del CILMA, on al final es va fer un apartat obert a
tothom.
 S’han mantingut reunions amb diferents entitats socials i esportives del municipi,
amb empreses, etc... i també han vingut empreses al municipi per interessar-se pel
creixement previst anual.


Ha assistit a unes jornades d’Habitatge, promogudes per la Diputació de Girona, on
ha explicat l’avanç del Pla Local d’Habitatge que s’ha redactat i que és una diagnosi
prèvia a l’elaboració d’aquest Pla.

 Els arqueòlegs que han treballat durant aquests anys a la Torre Desvern han fet un
llibre de les troballes realitzades. Està prevista realitzar una presentació conjunta
entre l’Ajuntament, el Taller d’Història i la Universitat de Girona i el lloc escollit és la
mateixa Torre durant el mes d’abril d’enguany. I la intenció és obrir aquest edifici
unes dues hores abans de la presentació perquè la gent pugui visitar-lo i veure el
claustre gòtic que hi ha. Les obres ja estan a punt de finalitzar.
 El procés participatiu obert per canviar el nom del carrer Germans Sàbat ja està
quasi finalitzat i hi ha hagut una participació d’un 40 % dels/les veïns/es que viuen
en aquest carrer. El nom que més vots ha aconseguit és el d’Isidre Rossell, proposat pel Taller d’Història.
 Ha assistit a la reunió amb l’empresa SEITEC, sancionada per l’Ajuntament. Serà
molt complicat arribar a un pacte doncs és una empresa que fa un 19 % de baixa i
després el vol recuperar amb suposades indefinicions del projecte que impliquen di-

ners. I està clar que això no és així i que aquesta empresa el que vol és aprofitarse del diner públic, per la qual cosa segurament aquesta situació acabarà als jutjats. No pot ser que una empresa vulgui extorsionar l’Ajuntament i s’estima més
que la gent es queixi que no pas que aquesta empresa actuï com ho fa. El diner públic és de tothom i l’Ajuntament no el regalarà a ningú.
 S’ha celebrat una reunió amb l’Associació de Comerciants per parlar de diferents
temes i per comunicar-los que ja no es farà la Fira de la Brasa com fins ara i que es
traslladarà a l’espai dels tastets culturals i gastronòmics, al mes de setembre.
 Avui s’ha presentat una denúncia als mossos d’esquadra per robatori i per fer malbé la feina que fa el CDR quant a pancartes i material demanant la llibertat dels
presos polítics. I donat que és patrimoni del poble i s’ha robat s’ha decidit presentar aquesta denúncia i per amenaces i insults a l’alcalde.
 Ja s’està preparant la Festa Major 2018.
 Al Teatre Ateneu hi haurà canvis substancials. A dalt hi haurà dos despatxos i un
d’ells acollirà un viver d’empreses culturals. També hi haurà una sala polivalent per
fer xerrades. A la zona del mig hi haurà l’Àrea de Cultura i possiblement també
l’Àrea de Joventut.
 La programació actual del Teatre Ateneu està sent un èxit i moltes obres tenen el
fòrum ple. Hi ha molt bona programació i això dóna molt prestigi al municipi.
 Consorci Gavarres: juntament amb l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament de Cassà
de la Selva aquest any es durà a terme el projecte Art i Gavarres 2018 on diferents
artistes realitzaran construccions artístiques efímeres amb materials naturals i que
s’inclouran en el Temps de Flors de Celrà. Al municipi les dues parelles artístiques
estaran formades per en Pep Aymerich i l’Eduard Baulida, a més de les dues altres
persones que ells escullin.
El Ple es dóna per assabentat.
5. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL PEL
TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS DOMÈSTIQUES DE SANT MARTÍ VELL A
L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE CELRÀ.
L’alcalde explica que aquest conveni de col·laboració es realitza cada any.
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 compliment del Pla de Sanejament de Catalunya, l’EDAR de Celrà es va construir l’any
2001 i l’Ajuntament de Celrà va ser l’administració competent del sistema de sanejament del
municipi, disposant d’una estació depuradora per tractar les aigües residuals urbanes.
2. La planificació actual del Pla de Sanejament de Catalunya, redactat per l’Agència Catalana
de l’Aigua, estableix que el municipi de Sant Martí Vell ha de disposar d’un sistema de
tractament de les aigües residuals, però encara no en disposa de cap.

3. En sessió plenària de data 12 de febrer de 2008 es va aprovar el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Sant Martí Vell pel tractament les aigües
residuals domèstiques de Sant Martí Vell a l’estació depuradora d’aigües residuals de Celrà,
que va ser vigent des de la data de la seva formalització, 13 de febrer de 2008, fins al dia 31
de desembre de 2012.
En sessions plenàries de dates 8 d’octubre de 2013, 14 d’octubre de 2014, 15 de desembre
de 2015, 14 de febrer de 2017 es varen aprovar un nou conveni de col·laboració amb una
vigència, respectivament, que abastava des del dia 22 d’octubre de 2013 fins al dia 31 de
desembre de 2014, des del dia 1 de gener de 2015 fins al dia 31 de desembre de 2015, des
del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2016 i des del dia 1 de gener fins al dia 31
de desembre de 2017.
4. En data 9 de febrer de 2018 (registre d’entrada municipal número 686) l’Ajuntament de
Sant Martí Vell ha sol·licitat a l’Ajuntament de Celrà formalitzar un nou conveni de
col·laboració per dur a terme la gestió del tractament de les aigües residuals domèstiques a
l’EDAR de Celrà.
FONAMENTS DE DRET
1. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant convenis
interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, pel que
estan sotmesos íntegrament al dret administratiu.
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. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, s’han de complir les exigències de publicitat
activa en virtut del que es 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 l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de
Sant Martí Vell pel tractament de les aigües residuals urbanes de Sant Martí Vell,
classificades com a aigües assimilables a domèstiques, a l’estació depuradora d’aigües
residuals 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. Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Ajuntament de Sant
Martí Vell.
Quart. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’AJUNTAMENT
DE SANT MARTÍ VELL PEL TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS ASSIMILABLES
A DOMÈSTIQUES DE SANT MARTÍ VELL A L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES
RESIDUALS DE CELRÀ
REUNITS
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde president de l’Ajuntament de Celrà, facultat per aquest
acte en virtut de l’acord de Ple adoptat en sessió de data ............., i assistit pel Sra. Rosa
M. Melero Agea, secretària de la corporació, per donar fe de l’acte d’acord amb l'article 92 bis
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Sr. Robert Vilà Brugués, alcalde president de l’Ajuntament de Sant Martí Vell, facultat per
aquest acte en virtut de l’acord de Ple adoptat en sessió de data .................., i assistit per
la Sra. ............................, secretària de la corporació.
Ambdós alcaldes actuen en nom i representació dels seus ajuntaments, d’acord amb els
articles 21.1.b de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 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, i article 41 del ROF.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica
conveni i
MANIFESTEN

suficient per concertar aquest

Primer. Per l’Ajuntament de Celrà
Que l’ EDAR de Celrà es va construir l’any 2001 en compliment del Pla de Sanejament de
Catalunya. L’Ajuntament de Celrà és l’administració competent del sistema de sanejament
de Celrà i disposa d’una estació depuradora d’aigües residuals urbanes (EDAR) per tractar
les aigües residuals.
Segon. Per l’Ajuntament de Sant Martí Vell
1. Que al municipi de Sant Martí Vell no hi ha previst un sistema de tractament de les
aigües residuals pels propers anys, segons l’actual planificació de Pla de Sanejament de
Catalunya redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
2. Que mentre no estigui implementat el Pla de Sanejament de Catalunya pel municipi de
Sant Martí Vell, aquest està interessat en establir una col·laboració amb l’ Ajuntament de
Celrà perquè les seves aigües residuals urbanes puguin ser tractades en les instal·lacions
celranenques.
FONAMENTS DE DRET
1. En virtut 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 de l’article 5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya, corresponen als ens locals les competències relatives a l’abastament d’aigua
potable, el clavegueram i el tractament d’aigües residuals, així com l’exercici de la resta de
funcions que els atribueix el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
2. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant convenis
interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, pel que
estan sotmeses íntegrament al Dret Administratiu.

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.
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.
Sobre la base d’aquestes manifestacions, ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni
de conformitat amb les següents
CLÀUSULES
Primer. Objecte del conveni
1.1. És objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre l’Ajuntament
de Celrà i l’Ajuntament de Sant Martí Vell i la determinació de les condicions amb les quals
es durà a terme, per part de l’Ajuntament de Celrà, l’acceptació de les aigües residuals
urbanes procedents del municipi de Sant Martí Vell.
1.2. S’entén per aigües residuals urbanes procedents del municipi de Sant Martí Vell les que
procedeixin de les activitats diferents dels habitatges la càrrega contaminant de les quals és
equivalent a les aigües de procedència domèstica, classificades com a aigües assimilables a
domèstiques.
Segon. Obligacions
2.1. De l’Ajuntament de Celrà
L’Ajuntament de Celrà acceptarà
municipi de Sant Martí Vell perquè
no superin un volum de 250 m 3
diferents dels habitatges la càrrega
procedència domèstica.

les aigües assimilables a domèstiques procedents del
siguin tractades a l’EDAR de Celrà sempre que aquestes
per any i procedeixin exclusivament de les activitats
contaminant de les quals sigui equivalent a les aigües de

2.2. De l’ Ajuntament de Sant Martí Vell
2.2.1. L’Ajuntament de Sant Martí Vell es farà càrrec del cost total del transport de les seves
aigües residuals fins a la depuradora de Celrà.
2.2.2. Les aigües residuals assimilables a domèstiques procedents de l’Ajuntament de Sant
Martí Vell han de complir amb els paràmetres i demés requisits establerts en l’Ordenança
municipal sobre l’ús del sistema de sanejament a Celrà.
Tercer. Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni abasta des del dia 1 de gener de 2018 fins al dia 31 de
desembre de 2018.
Quart. Extinció del conveni
El conveni s’extingirà:
1. Per sol·licitud d’una de les parts (en el supòsit de l’incompliment per l’altra de les
obligacions pactades).

2. Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
3. Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista.
Cinquè. Comissió de seguiment
En crearà una comissió mixta per al seguiment, gestió, interpretació i execució del conveni i
per resoldre els problemes que se’n derivin del seu desenvolupament, de la qual en
formaran part l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà, l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Martí Vell,
la cap de planta de l’ EDAR i un/a tècnic/a de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Sisè. Jurisdicció
El conveni té naturalesa administrativa i, en el cas de controvèrsia sobre la seva aplicació,
les parts s’han de sotmetre als òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I, per què consti, els que intervenen signen aquest document per triplicat i a un sol efecte,
en la data i lloc expressats a l’inici.
L’ alcalde de Celrà
DANIEL CORNELLÀ DETRELL
La secretària
de l’Ajuntament de Celrà
ROSA M. MELERO AGEA

L’ alcalde de Sant Martí Vell
ROBERT VILÀ BRUGUÉS
La secretària
de l’Ajuntament de Sant Martí Vell

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
8. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM DEL CARRER PAU VILA
PEL DE CARRER MARINA MITJÀ SAGUÉ.
L’alcalde explica que com ja es va comentar durant el Ple passat, a petició d’alguns/es veïns/es del carrer Pau Vila es va iniciar un procés de participació ciutadana per decidir si volien canviar de nom el carrer i, en cas afirmatiu, per quin nom.
Donat que no hi havia cap nom sobre la taula, l’Ajuntament va demanar que proposessin
noms de dona, amb el resultat del nom de Marina Mitjà Sagué, extret del llibre de celra nencs i celranenques, i que era historiadora medieval.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, que fa una lectura de la
proposta que se sotmet al Ple:

ANTECEDENTS DE FET
1. Amb motiu de la confusió que sovint ocasiona la similitud dels noms dels carrers Pau Vila i
Pou Vilà del municipi, a petició dels/les veïns/es que viuen al primer carrer s’ha sotmès a vo tació la possibilitat de canviar-li el nom, resultant escollit el de Marina Mitjà Sagué entre vàries opcions.
Nascuda a Celrà, Marina Mitjà Sagué va ser una de les primeres dones a graduar-se a l’institut i estudiar a la Universitat. Historiadora especialitzada en l’edat mitjana catalana, també
va ser catedràtica d’institut en l’especialitat d’alemany gràcies al seu domini de llengües estrangeres. I com a investigadora, destaca la seva activitat de recerca i els seus articles i collaboracions en publicacions i congressos.
2. Ha emès informe la secretària de la corporació sobre el procediment a seguir i la normati va que li és d’aplicació, el qual consta en l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que disposa l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan al que correspon la resolució del procediment pot acordar un període d’informació pública quan la naturalesa
d’aquest ho requereixi. A tal efecte, s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona
perquè qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el procediment. L’anunci assenyalarà el lloc d’exhibició, havent d’estar a disposició de les persones que el sol·licitin a través
mitjans electrònics en la seu electrònica corresponent, i determinarà el termini per a formu lar al·legacions, que en cap cas podrà ser inferior a vint dies.
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 canvi de nom del carrer Pau Vila pel de carrer Marina Mitjà Sagué.
Segon. Sotmetre l’acord a un període d’informació pública mitjançant un anunci que s’ha de
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació per un termini de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació per a
la formulació de reclamacions i al·legacions. En el supòsit de no haver-n’hi cap, l’acord inicial
esdevindrà definitiu.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

7. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES FESTES LOCALS PER
A L’ANY 2019.
L’alcalde explica que es comunicarà al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya que les festes locals per a l’any 2019 seran el dia 6 de maig
(coincidint amb la Festa Major) i 29 d’octubre (Sant Narcís)
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:
L’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel què s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, indica que les festes laborals no poden excedir de
catorze a l’any, de les quals dues són locals. I el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix
que aquestes dues festes locals es fixaran per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.
És competència del Ple proposar les dues festes locals, d’acord amb l’article 46 del RD
2001/83, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya les festes locals del municipi de Celrà per a l'any 2019:
- 6 de maig de 2019
- 29 d’octubre de 2019
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
8. DICTAMEN SOBRE L’ADHESIÓ A LA XARXA GIRONINA D’ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que a través de la Diputació de Girona es va crear la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial que busca trobar sinèrgies i enllaçar actuacions conjuntes dels vivers d’empreses.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que pregunta per la situació de les naus industrials del Polígon en relació amb aquesta
Xarxa.
El Sr. Bartis respon que les naus estan totes ocupades i de la que finalitzava el seu contracte el dia 31 de març d’enguany ja es va aprovar per la Junta de Govern Local el Plec
de clàusules per a la seva nova ocupació.
El Sr. Fernàndez pregunta si l’empresa Tirgi té alguna nau, a la qual cosa el Sr. Bartis res pon negativament.
El Sr. Fernàndez pregunta quines activitats es duen a terme a les naus, i el Sr. Bartis respon que fusteria (que una de les que té finalitza ara la seva activitat), ferreria i una d’enginyeria.
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:
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 23 de gener de 2018, va aprovar la
formalització de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE), grup de
treball de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) amb l’objectiu de
col·laborar en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament
econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.
Amb la XGEAE, que millora la capacitació dels municipis i les comarques en la realització de
polítiques locals d’emprenedoria, s’aconsegueix un espai de treball per aprofitar les sinergies
i complementarietats de les entitats locals adherides així com també s’implementen les
polítiques de promoció econòmica de la Diputació de Girona.
A nivell local, la XGEAE vol posar a l’abast dels ajuntaments i altres ens locals el marc de
treball i el suport per millorar la competitivitat dels espais d’allotjament empresarial adherits
amb l’organització de jornades, accions formatives, unificació de criteris tècnics, etc…
L’objectiu de la XGEAE, en resum, és comptar amb els ajuntaments i ens públics locals que
tenen la titularitat o l’encàrrec de gestió d’un espai d’allotjament empresarial a la
demarcació de Girona.
L’Ajuntament de Celrà està interessat a formar part de la Xarxa Gironina d’Espais
d’Allotjament Empresarial (XGEAE) per, entre altres motius, participar en les seves reunions
de treball per promoure l’emprenedoria a la demarcació de Girona i oferir serveis per
fomentar-la i del que, recíprocament, el municipi de Celrà també és protagonista i surt
beneficiat.
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 l’adhesió del municipi de Celrà a la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament
Empresarial (XGEAE), i que s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
Tercer. Facultar l’Alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord.

ANNEX
“PROTOCOL D’ADHESIÓ: XARXA GIRONINA D’ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL (XGEAE)
Primer. Introducció
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 23 de gener de 2018, aprova la formalització
de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE) com a marc de treball per
a les entitats públiques que tenen la titularitat o un encàrrec de gestió d’un espai d’allotjament empresarial. Els espais d’allotjament empresarial de les entitats adherides a la XGEAE
són els vivers d’empresa i els espais de cotreball (coworking).
Els vivers d’empresa són espais destinats a les persones emprenedores que volen iniciar el
seu negoci en un entorn que n’afavoreixi el desenvolupament i la consolidació. L’objectiu és
facilitar-los l’inici de l’activitat empresarial per mitjà d’un seguit de serveis complementaris a
uns preus més reduïts que els que ofereix el mercat i totalment adaptats a les seves neces sitats.
Els espais de cotreball són espais de treball compartits destinats a l’allotjament temporal
d’autònoms i microempreses de nova creació. El concepte és simple:professionals d’àmbits
diversos que comparteixen un espai preparat per treballar individualment, però que ho fan
en comunitat.
Aquests equipaments incrementen les possibilitats de supervivència dels projectes empresarials; per això només es proporcionen durant els primers anys de la seva posada en marxa.
Un cop transcorregut el termini màxim establert, que acostuma a ser de quatre anys, els
projectes han de buscar un nou espai per a l’activitat. S’ha
demostrat que el suport rebut és una garantia per a la consolidació dels negocis.
Mitjançant aquest protocol d’adhesió i funcionament els ajuntaments i ens locals amb la titularitat o l’encàrrec de gestió d’un espai d’allotjament empresarial de la demarcació podran
sol·licitar formar part de la XGEAE.
Segon. Objectius
L’objectiu general de la XGEAE és posar a l’abast dels ajuntaments i altres ens locals de la
demarcació de Girona el marc de treball i el suport per a la millora de la
competitivitat dels espais d’allotjament empresarial adherits. Alguns exemples d’aquestes
actuacions poden ser l’organització de promocions conjuntes, l’organització de jornades i altres accions formatives, activitats de benchmarking, unificació de criteris tècnics, reconeixement de la millor iniciativa de la demarcació de Girona, etc.
Tercer. Participants de la xarxa
L’àmbit territorial de la XGEAE és la demarcació de Girona.
L’objectiu de la XGEAE és comptar amb els ajuntaments i ens públics locals que tinguin la titularitat o l’encàrrec de gestió d’un espai d’allotjament empresarial a la demarcació de Girona. Aquestes entitats han d’estar interessades en participar a les reunions de treball amb
l’objectiu de promoure l’emprenedoria a la demarcació de Girona i oferir serveis per fomentar-la.
Els participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos derivats de
l’adhesió a la XGEAE.
Quart. Deures de la Diputació de Girona en relació amb la XGEAE
Assumir el paper d’entitat impulsora i dinamitzadora de la XGEAE.
Proposar i coordinar accions conjuntes amb les entitats integrants de la XGEAE.

Posar a l’abast de les entitats que integrin la XGEAE el portal webwww.viversgi.cat, que
aglutina l’oferta pública d’espais d’allotjament empresarial de la demarcació de Girona, amb
l’objectiu de millorar-ne la competitivitat. La Diputació de Girona no es fa responsable de la
inexactitud de la informació gestionada per les entitats participants.
Cinquè. Obligacions dels membres adherits
Acreditar la titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial.
Participar en les actuacions conjuntes i assistir regularment a les reunions de treball promogudes en el marc de la XGEAE.
Mantenir actualitzada la informació del web www.viversgi.cat, relativa a espais comuns, despatxos disponibles, empreses allotjades, serveis, preus i activitats de l’entitat.
Prestar el servei de “Coworking Visa” mitjançant el qual un emprenedor allotjat en un viver/
espai de cotreball adherit pot utilitzar puntualment els espais d’un altre espai d’allotjament
empresarial sempre que l’entitat d’acollida tingui disponibilitat d’espais.
Assumir les responsabilitats que es derivin directament o indirecta de les actuacions per l’ús
dels instruments que resulten de la XGEAE. Atès que la XGEAE no té personalitat jurídica
pròpia, la responsabilitat que es pugui derivar enfront de tercers com a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament de la Xarxa és únicament imputable a l’ens que executi materialment i directament les actuacions.
Sisè. Procediment i requisits per a l’adhesió
El Ple de la Diputació ha aprovat la creació de la XGEAE i proposa als ens locals de la província que s’hi adhereixin per formar-ne part.
Aquesta adhesió s’ha de formalitzar amb l’enviament mitjançant la plataforma EACAT del
formulari normalitzat (disponible a www.ddgi.cat), signat, juntament amb l’acreditació de la
titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial i el certificat de l’acord
del Ple.
Quan el Servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona hagi rebut el certificat de l’acord del Ple de l’ens sol·licitant, l’adhesió es farà efectiva. En el cas que l’ens local
vulgui renunciar a aquest servei, ho ha de comunicar al Servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona.
Setè. Finançament
El Servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona assumeix la coordinació
de la XGEAE. Per fer-ho compta amb mitjans propis i amb els recursos que consideri adients.
També pot sol·licitar els recursos d’altres institucions.”

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

9. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE
LA DONA.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora d’Igualtat i Joventut,
que explica que les dones regidores de la corporació llegiran el manifest del Dia Internacional de la Dona per la importància que té la visualització de la dona en la política i en to tes les esferes de la vida.
Tot seguit, les dones que composen el Ple i que estan presents en la sessió llegeixen el
manifest següent:
Com cada 8 de març, Dia Internacional de les Dones, les dones de tot el món alcem les nostres veus per reivindicar la igualtat efectiva entre homes i dones perquè els nostres drets socials, polítics i econòmics són innegociables. Les dones, des de les nostres diversitats, som
més de la meitat de la població mundial i cal que formem part de la presa de decisions en
tots els àmbits i estaments. Cal que el nostre dret a la participació social i política sigui una
prioritat.
Aquest any, a més a
socials i el moviment
ris que han convocat
carietat i la violència
sum i l'educació.

més, també té lloc una Vaga Feminista organitzada per organitzacions
feminista a la qual donen suport, entre d’altres, els sindicats majorita"aturades laborals" de dues hores per denunciar la desigualtat, la prevers les dones, amb la voluntat que aquesta afecti l'ocupació, el con-

Des del món municipal donem suport a les reivindicacions de la Vaga Feminista. Una vaga
que tal i com diu el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)“va més enllà del que
s’identifica com atur laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esfe res de la vida”, per això hi donem suport i us animem a participar a les aturades previstes,
en franges de dues hores, matí i tarda que han convocat els sindicats.
Avui , doncs, ens tornem a trobar per commemorar el dia internacional de les dones i per re clamar, novament, la igualtat entre dones i homes.
En ple S.XXI, les últimes notícies ens transporten a principis del S.XX. Quan els governants,
les persones responsables de legislar, no són conscients ni tenen cap mena d’intenció d’actu ar en relació a la diferència real i existent entre el sou, per la mateixa feina, de les dones
respecte als homes. Concretament, segons les últimes dades de l’Eurostat és un 14,9%.
Quan es creu que “això no és important” o quan es manifesta que “en això nosaltres no ens
hi posem” és quan la societat, el poble, les dones i els homes, ens hem de rebel·lar, posar
-nos de peu i dir “NO, aquesta no és la societat on vull viure. NO aquestes no són les decisi ons que ha de prendre el govern”.
És el que es diu la bretxa salarial, la diferència de sou entre els homes i les dones per la ma teixa feina. És una forma més de violència envers les dones, la violència econòmica.
Fa més de 20 anys, més de 20 anys!, que se celebra, any rere any, el dia de la igualtat sala rial; “L’equal pay”. Organitzat per la Federació Internacionl Business and Professional Wo men (BPW) i que té per finalitat lluitar per la igualtat salarial entre homes i dones. Però
aquestes campanyes no serveixen de res si no van acompanyades de normes específiques i
sancions, si són necessàries, per tal d’evitar que es dilati aquesta injustícia.
Volem una societat igualitària, volem una societat justa, rica, equilibrada, amb el foment del
talent com un dels eixos de creixement i generació de riquesa. Volem el mateix sou per la
mateixa feina, volem que moviments com “#MeToo” no hagin de reaparèixer perquè hi ha
persones que s’atreveixen a demanar favors sexuals a canvi de feina. A assetjar a les dones
pel fet de ser-ho, a entendre que les dones són una “unitat de canvi”, un objecte.

Les dones formen part de la societat, part activa, principal i bàsica pel desenvolupament de
la societat, del futur. Per poder avançar, com a societat, s’ha de tenir en compte a totes les
persones, indistintament, del sexe que tinguin. Per això, per reclamar aquesta necessitat imperiosa, perquè els governants reaccionin, perquè es legisli allò que és injustícia, tornem a
alçar-nos i a manifestar-nos i ho farem sempre. Sempre per aconseguir una societat justa i
igualitària.
Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem d’assolir amb la col·laboració i la complicitat de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes dels nostres pobles
i ciutats, perquè només així podrem fer-ho realitat.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen de la Comissió Informativa Directo rial, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà al manifest del Dia Internacional
de les Dones.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
10. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.
En compliment del que estableix l’article 91.4 del ROF, el senyor Gerard Fernàndez Tatjé,
regidor del GM ICelrà-ERC-AM, proposa que s’inclogui per raó d’urgència a la consideració
del Ple un assumpte no comprès dins de l’ordre del dia i que correspon a la m oció de
suport als alcaldes, regidors i altres ciutadans citats a declarar pels fets ocorreguts a partir
de l’1 d’octubre, presentada pel GM ICelrà-ERC-AM.
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat.
El senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM, demana que sigui el senyor Josep Bartis Fàbrega qui llegeixi la moció donat que és un dels dos ciutadans de Celrà afectats pel contingut de la mateixa.
10.1. Moció de suport als alcaldes, regidors i altres ciutadans citats a declarar
pels fets ocorreguts a partir de l’1 d’octubre.
L’1 d’octubre de 2017 el poble de Catalunya va exercir el seu dret a votar pel seu futur mitjançant el Referèndum per a l’Autodeterminació.
A partir d’aleshores, el Govern espanyol ha iniciat una repressió sense precedents que l’ha
portat a empresonar ciutadans per expressar idees i donar veu al poble, vulnerant els principis i valors bàsics de qualsevol democràcia.

En aquest exercici repressiu hi participen jutges, fiscals i policies, àdhuc el mateix Govern
d’Espanya, mitjançant la citació indiscriminada de ciutadans sota el paraigua d’un inexistent
“delicte d’odi”.
La recent citació al tinent d’alcalde del nostre Ajuntament, Sr. Pitu Bartis, així com al
Sr. ....., veí del poble, és només un exemple de la forma d’actuar que s’està imposant i que
no podem permetre en un estat que sigui veritablement de dret.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir que cessin les citacions i
imputacions per presumptes delictes d’odi, rebel·lió, sedició o altres subterfugis pretesament
legals que s’estan aplicant indiscriminadament des de la judicatura i el govern espanyol.
Segon. Manifestar el nostre suport als ciutadans que, com el Sr. Pitu Bartis, tinent d’alcalde
de Celrà, o el Sr. ...., veí de Celrà, rebin citacions i vulguin ser imputats per delictes inexistents.
Tercer. Exigir a l’Estat espanyol el respecte total pels drets i llibertats de les persones, reco llits i protegits pels tractats internacionals.
Quart. Exigir l’efectiva separació de poders a l’Estat espanyol.
Cinquè. Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic del poble
de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

II
PART DE CONTROL

11. 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:

El Ple es dóna per assabentat.
12. PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que comenta que arran de les notícies que han aparegut al diari sobre la cessió de
part de la finca de la Sra. Concepció Malagrida vol fer les puntualitzacions següents:
Avui dia tothom està d’acord que l’urbanisme és un diàleg entre els actors del territori, però
que en aquest diàleg sempre ha de prevaler el bé comú per a la majoria de ciutadans.
A les eleccions municipals de 1991, contra pronòstic, ERC guanyà l’Alcaldia de Celrà per
majoria absoluta a CIU, fet que els permeté emprendre la renovació urbanística del poble.
ERC de Celrà fou en aquells moments pionera en establir el diàleg entre els diversos actors a
l’hora de repensar el poble. Sense dubte la família Cors Malagrida, com a senyors de moltes
terres a Celrà, eren part imprescindible en aquest diàleg doncs el nou pla urbanístic afectava
part de les seves possessions al poble, especialment entorn a Can Cors, residencia d’estiu de
la família.
Fruit de llargues negociacions i del nou pla urbanístic, part de l’actual finca de Can Cors es
convertia en verd privat d’ús exclusiu per als seus propietaris i part en zona verda pública
d’ús ciutadà.
Revertir aquesta zona a l’ús públic significava la obligatorietat d’expropiar els terrenys
afectats per part de l’Ajuntament, fet que preocupava al consistori doncs partia de la idea
que les noves millores urbanístiques devien gravar el mínim possible les arques municipals.
Els altres actors ja sortien beneficiats amb el augment del valor de les seves propietats
després de les noves urbanitzacions i era ètic que l’Ajuntament no sufragués aquests
guanys.
Finalment, es va arribar a un acord mutu entre la família Cors Malagrida i el consistori que
beneficià les dues parts. A canvi de no cedir l’espai verd públic fins que la propietària finés,
aquesta donava al poble de Celrà (que no a l’Ajuntament) la Torre Desvern, possiblement el
conjunt arquitectònic més valuós del poble, així com les terres necessàries per obrir l’actual
carretera de Juià.
Recentment, amb el decés de Concepció Malagrida aquest espai verd passa definitivament a
titularitat pública amb cap cost per al consistori gràcies a les negociacions que dugué a
terme fa quasi 30 anys l’equip de Govern d’ERC de Celrà.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Enric Cabarrocas Illa, portaveu del GM ICelrà-ERCAM, que insisteix en aquest tema donat que el cognom de Malagrida està associat a un
militar franquista i d’alguna manera troba incoherent que si no s’està d’acord ni amb els
borbons ni amb el franquisme es posi al parc aquest nom, amb tot el respecte per a la
Concepció. I si s’anima els ciutadans de Celrà a participar en els canvis de noms de
carrers, també estaria bé fer-los participar perquè escollissin el nom d’aquest parc.
Des d’internet o des del Taller d’Història es podria buscar realment com era aquesta
família, relacionada amb la noblesa i amb unes connotacions que potser, en aquests
moments actuals, farien més oportú buscar un altre nom.
El Sr. Fernàndez afegeix que el nom històric seria Cors Guinard. El Sr. Marià Cors va morir
sense descendència i és quan va fer hereva universal a la Concepció Cors, que es va casar
amb en Lluís Pons i va tenir una filla, la Rosa Pons de Cors, que és la que va establir
converses amb l’alcalde d’aleshores per a la cessió de les finques.

La Rosa Pons de Cors es va casar amb en Josep Malagrida, militar franquista, i que
representa el trencament del nom matern de la Rosa. I seria conseqüent que el parc es
pogués dir Cors Guinard, que és l’originari de la família i sense el trencament patriarcal
que suposa en Josep Malagrida.
I finalitza dient que la cessió del parc no ho és tant, doncs el planejament urbanístic
preveu que el terreny es converteixi en verd públic i, per tant, és una cessió obligada i
indica que no és que sigui una família molt agraïda amb el poble que decideix regalar-li
uns terrenys sinó que el Pla Urbanístic ja ho exigia i, per aquest motiu, no hi ha l’obligació
de donar-li un nom que potser al poble no li agrada.
L’alcalde respon que és evident que el Planejament recull que aquesta zona ha de ser Verd
públic, de la mateixa manera que hi ha moltes parcel·les en el municipi que també són
Verd públic i encara estan en mans privades i no han manifestat la voluntat de cedir-les
gratuïtament.
No està d’acord que sigui una donació obligada. Al contrari, creu que és una donació
generosa i posa l’exemple d’altres parcel·les qualificades com a verd públic que encara
estan gaudint els propietaris i que no han estat expropiades.
Pel que fa al nom, l’alcalde comenta que potser sí que prové d’un militar, però ho era el
pare i no pas la Concepció i ella no ha de pagar pel que va fer el seu pare. De la mateixa
manera que també hi ha molta gent que es diu Franco i no tenen res a veure amb ell. Això
és analitzar-ho molt, a diferència del que passa amb el carrer Germans Sàbat, que és un
cognom molt concret amb una família molt concreta. I cal anar amb ull amb aquestes
generalitzacions. La família posa dues condicions, que considera ben normals: separar el
seu terreny del de l’Ajuntament i l’altra que donat que la germana va fer la cessió que
porti el seu nom. I al germà li feia il·lusió que portés el seu nom.
Al tractar-se d’una donació gratuïta ho ha trobat ben lògic i és una decisió que la
Concepció va prendre ja fa molts anys i va ser qui va firmar amb l’Ajuntament l’any 1996.
I el que preval és el document signat i aprovat pel Ple que es va celebrar en el seu
moment tot i que no es va materialitzar ni es va elevar a escriptura pública. El germà
hereu de la Sra. Malagrida tenia clar la voluntat de la seva germana, va donar la
conformitat a aquesta cessió i s’ha elevat a escriptura pública en data 23 de febrer
d’enguany.
I comenta que en tot cas no costaria res posar-se en contacte amb el germà per veure si li
sembla bé la vostra proposta de canviar el nom al parc i que s’anomenés Cors Guinard
pels motius abans exposats pel GM ICelrà-ERC-AM.
El Sr. Fernàndez fins i tot proposa que, a més de canviar el nom, s’instal·li una placa que
digui que es una cessió de la Concepció i vol posar de manifest que com l’Ajuntament
pretén comprar Can Cors, la cessió no resulta gratuïta.
L’alcalde respon que el preu pel qual es compra és molt assequible i per això no té cap
sentit estar de lloguer. A més, el Planejament qualifica aquesta finca com a equipament
públic i, per tant, hi ha l’obligació de comprar-la.
L’alcalde torna a insistir que el germà no tenia cap obligació de cedir la finca doncs al
tractar-se d’un espai lliure qualificat com a Verd públic podria haver exigit a l’Ajuntament
la seva expropiació, però no ho ha fet.

L’alcalde veu bé preguntar-li al germà si li sembla bé el canvi de nom que proposa el GM
ICelrà-ERC-AM, però no veu bé canviar-lo un cop s’hagin signat els papers.
El Sr. Fernàndez respon que amb la participació que sempre diu que duu a terme la CUP,
es pregunta què pensarà la ciutadania pel fet de posar un nom monàrquic al parc.
L’alcalde contesta al Sr. Fernàndez que alguna vegada va anar a berenar i a sopar a casa
de la Concepció i que mai va dir-li res al respecte.
El Sr. Fernàndez respon que li va fer algunes propostes i la resposta d’ella va ser “si
estava boig”.
L’alcalde insisteix i li diu al Sr. Fernàndez que en aquelles trobades amb ella no li va dir
mai que posés el nom de Cors Guinard o de La República a la plaça.
I que cal tenir en compte que aquesta senyora està regalant al poble un terreny, que es
passejava pel poble i que els veïns i veïnes la coneixien i que, per referències de la gent
del barri vell, era simpàtica i que mai va anar vestida de militar ni amb el braç alçat...
El Sr. Fernàndez respon que el rei Carlos III va ser un il·lustrat que va fer moltes obres
públiques a Espanya, però no deixava de ser Carlos III.
I l’alcalde insisteix que s’està parlant de la Sra. Malagrida (la “Coqui”), que passejava pel
poble i que va regalar la Torre Desvern al municipi. I de la mateixa família que ha cedit
durant 50 anys el Castell de Sant Miquel.
El Sr. Fernàndez proposa que es faci la consulta a la família i poder posar els noms dels
avis.
El senyor Cabarrocas pregunta quines són les finques que es compren.
L’alcalde respon que es tracta de dues finques: la Sala Can Cors, qualificada com a
equipament públic i que té valor històric i una de les finques conlindants amb la primera
(on hi ha el bar).
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i
Patrimoni, que comenta que a Celrà la Sala de Can Cors és bàsica i no quedar-se-la
suposaria el mateix que no quedar-se la Fàbrica. I quan es qüestiona constantment
perquè es compren les coses, és perquè són patrimoni de Celrà.
El Sr. Fernàndez hi està d’acord, però sembla que tot formi part d’un pack, a la qual cosa
la Sra. Fortià respon que, malauradament, s’ha donat així perquè ha mort una senyora.
L’alcalde respon que la negociació per comprar la Sala Cors va ser prèvia a que ella es
posés malalta i que quan s’estava negociant ja més recentment, ella va morir. Per tant, de
no anar lligada una cosa amb l’altra, finalment sí va ser així. I la decisió de l’Ajuntament
era la compra perquè, per política municipal, es va considerar inútil pagar un lloguer per la
Sala Cors (i el manteniment i reparacions que sorgien) quan igualment havia de ser
propietat de la corporació i, per tant, del poble de Celrà.
El Sr. Fernàndez pregunta quin percentatge de l’obra dels vestuaris del tennis té pagat
l’Ajuntament i si queda gaire per pagar.
El Sr. Bartis respon que l’última certificació d’obra, de 14 o 15.000 €, al comprovar que
l’empresa aturava l’obra l’Ajuntament també va decidir aturar aquest pagament. I el que

s’ha fet ara és pagar-la, restant l’import de la sanció. I el que se li ha pagat fins ara arriba
aproximadament a una mica més de la meitat de l’obra.
El Sr. Fernàndez pregunta per la web de la Universitat de Barcelona, Infoparticipa, que
atorgava una puntuació als ajuntaments pel que fa a la transparència de la pàgina web.
L’alcalde respon que precisament avui li ha preguntat al tècnic informàtic de la corporació i
encara no havia sortit cap resultat. Indica, però que l’Ajuntament sí ha estat premiat pel
que fa a la implementació de l’Administració electrònica.
El Sr. Fernàndez creu que amb el projecte proposat al carrer Germans Sàbat hi haurà
problemes d’aparcament i pregunta si no estaria de més pensar en un tercer carril
destinat a pàrquing.
L’alcalde comenta que ja ho té present.
Al Polígon Industrial hi havia un parell de naus (la de l’empresa Panasonic i Tèxtil Celrà)
amb problemes econòmics tant a nivell d’Hisenda com de degradació de la nau i pregunta
com es troba actualment aquesta situació.
El Sr. Bartis respon que es tracta d’un privat i creu que tot segueix igual.
L’alcalde respon que les naus són visitades per empresaris, però el problema greu és el de
la hipoteca ja que el preu al que l’ha de vendre és molt excessiu.
El Sr. Fernàndez pregunta com està el tema que va quedar pendent del Centre
d’Interpretació pel que fa a realitzar un estudi del sistema d’il·luminació i fer el canvi a Led
o algun de semblant.
La Sra. Fortià respon que no tenia constància d’aquest fet però que ja ho tindrà en
compte.
El Sr. Fernàndez pregunta què ha passat amb la Fira de la Brasa i si és que no s’ha arribat
a un acord amb l’empresa per continuar fent-la.
L’alcalde respon que bàsicament és una qüestió de números i que, com a empresa,
aquesta fira no li suposava un gran benefici, més tenint en compte que el cobrava aquesta
empresa per fer la fira era molt més barat que el que cobra normalment per fer una fira
d’aquestes característiques.
El Sr. Fernàndez pregunta com està el tema de l’obertura del carrer Falgueres, doncs té
entès que es volia fer sense una memòria prèvia i si és així és com si a Barcelona volen
fer una obra de milions d’euros sense passar-ho pel Ple o que l’Estat fa un projecte de
2.200 milions d’euros i no passa pel Congrés. I vol saber si es tracta d’una manca de
planificació o és que després es volen fer modificacions pressupostàries.
L’alcalde respon que donat que li agrada fer les coses bé, i ja que el pressupost és el que
és gràcies al Sr. Montoro de Madrid, no es pot gastar encara que es tingui. I això limita el
pressupost i que tots els projectes que es volen fer no s’hi puguin incloure.
No es tracta d’una manca de planificació sinó tot el contrari, ja que s’estima més fer una
modificació substancial important el més que ve que inclogui tots els projectes que es
volen tirar endavant i no fer modificacions cada dos mesos.

En concret, l’obra del carrer Falgueres anava lligada a més factors que integren tota
aquella zona.
Per a un canvi de planificació haurien d’estar d’acord tots els veïns i tot i que ja hi ha
alguns que estan d’acord com ha quedat, altres no.
I a nivell urbanístic els tècnics municipals pensen que seria molt complicat justificar
aquesta obra doncs ha de representar una millora per a tothom.
Per finalitzar la sessió, felicita l’Agrupació Sardanista pel seu 46è Aplec i convida tothom a
la presentació del llibre del Camp d’Aviació que ha realitzat el senyor ......... el proper 27
de març d’enguany. I indica que tothom miri l’agenda doncs hi ha moltes activitats que es
duran a terme properament.
CLOENDA. No havent cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió i l’aixeca
a les 22.15 hores del que, com a secretària, dono fe.

