ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 4/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 10 d’abril de 2018
Horari: de 20.30 h a 22.30 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 20.30 hores del
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia
legalment establerts, els membres que
sessió ordinària i primera convocatòria,
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

dia 10 d’abril de 2018, es reuneixen a la sala de
convocatòria realitzada a l’efecte en els termes
integren el Ple que a continuació es relacionen, en
sota la Presidència de l’alcalde i assistits per mi, la

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 MARÇ 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
març de 2018 s’aprova per unanimitat.
2. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde, que
dóna compte del decret d’Alcaldia relatiu a personal següent:
Decret 197/2018
A sol·licitud de l’interessat, es cessa com a funcionari interí el senyor .......... del lloc de
treball vacant de vigilant municipal, amb efectes a partir del dia 15 de març de 2018.
El Ple es dóna per assabentat.
3. INFORMACIONS.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i Patrimoni, que informa del següent:
GENT GRAN

 Ha fet el seguiment mensual amb Jubilus dels serveis que s’ofereixen.
 Ha mantingut una reunió amb Jubilus, conjuntament amb la tècnica de l’Ajuntament, on es va parlar que es farà un nou díptic de l’Oficina Municipal d’Atenció a les
Persones on consten les activitats i serveis que s’ofereixen actualment.

 En breu la dinamitzadora de Can Ponac incrementarà la seva jornada dues hores
més.

 El dia 27 d’abril es farà la presentació del projecte Recordant Celrà, realitzat per en
......., i que és un documental de vivències i records dels nostres veïns i veïnes més
grans de Celrà. Es podran veure totes les entrevistes a la pàgina web de l’Ajuntament.
Aprofita per donar les gràcies a ...... per la feina ben feta.
PATRIMONI



Durant el mes de maig es farà un curs de fotografia a la Torre Desvern.



Ha estat treballant per perfilar el Centre d’Interpretació de la Fàbrica i que es farà a
la sala d’exposicions d’aquest equipament.

 El dia 20 d’abril, a les 20 hores, es fa la presentació del llibre La Torre Desvern de
Celrà. Història de la caixa forta medieval a través de l’arqueologia. Aquest llibre
l’han escrit els arqueòlegs que van estar excavant a la Torre i l’acte l’organitza el
Taller d’Història i l’Ajuntament.
Prèviament, a les 18 hores, s’obrirà la Torre al públic perquè la vagi a visitar.
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:
COOPERACIÓ
 Dissabte passat va estar amb els alumnes de l’Institut que van anar a Ceuta per visitar un centre d’immigrants perquè van presentar el documental d’aquest viatge a
l’Ateneu. Va assistir molta gent i des d’aquí dóna tot el suport al professor ....... per
impulsar aquestes iniciatives que arrosseguen tants alumnes joves i compromesos.
Amb aquests alumnes, durant la segona quinzena de maig s’organitzarà una trobada amb l’organització Open Arms i es farà una vesprada solidària.
 El dimecres 25 es presenta el documental Mon Marquès: el documental de la memòria. Aquest pedagog va impulsar la Universitat de Girona i, a partir de la seva
recerca, exposa un documental de mestres exiliats i del sistema educatiu durant la
República i fins ara.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i Habitatge, que informa del següent:
SERVEIS SOCIALS


Des del servei de Mediació es treballa perquè infants de certs col·lectius tinguin assistència a l’aula d’estudi de primària i també assisteixin als casals d’estiu.

HABITATGE


A finals de març han començat les obres de la Casa Feliu i tenen un termini aproximat de quatre mesos.

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 començat a treballar en la col·locació de les 36 trampes de la vespa asiàtica i,
a dia d’avui, s’han capturat 280 reines.



Un cop l’empresa Prodaisa acabi de fer unes comprovacions, s’enllestirà el premi
Porta a Porta.



Els últims mesos s’han realitzat reunions informatives en diferents blocs plurifamiliars més conflictius per fer incidència en la participació de la recollida dels residus.
Per ara el resultat és molt positiu doncs en aquests blocs s’ha detectat un augment
de la participació i han baixat les incidències que hi havia.



Conjuntament amb l’Àrea de Patrimoni es treballa en el plànol de camins i itineraris, juntament amb el de prevenció d’incendis, i que ha de servir per ordenar i planificar la neteja i manteniment d’aquests camins.

PARTICIPACIÓ
 Donat que breument ja estarà vigent el ROM es faran díptics informatius del que inclou.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora d’Igualtat i Joventut,
que informa del següent:
IGUALTAT


En primer lloc, condemna la mort per violència masclista que ha tingut lloc a Blanes
i que és el primer de Catalunya. I des del consistori, com s’ha fet altres vegades,
mostrar el rebuig total a aquest crim.



El divendres, al Teatre Ateneu, es representa l’obra de teatre Limbo, de la companyia Les impuxibles, que tracta del tema de la transsexualitat. Està satisfeta perquè amb els diferents treballs que s’han dut a terme amb l’Observatori contra l’Homofòbia per veure com introduir la perspectiva de gènere i d’orientació sexual i
identitats no normatives aquesta representació seria un dels primers fruits treballats amb l’Àrea de Cultura.

JOVENTUT
 Ja han començat les obres de reforma del Local Jove i les seves activitats regulars
s’han reubicat. La tarda jove, es durà a terme al local del Servei de Mediació i l’Aula
d’Estudi a l’Àrea TIC del Centre Cultural la Fàbrica.
 S’han realitzat també activitats extraordinàries, com la visita a l’Expo Jove.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que informa del següent:
EDUCACIÓ


Durant els mesos d’abril i maig hi ha les prescripcions de les escoles bressol. Pel
que fa a primària i secundària, la preinscripció va del 13 al 24 d’abril i cal fer-les a
l’Institut.
I pel que fa a les escoles bressol les preinscripcions es faran des del dia 8 a l’11 de
maig, i ja s’enviaran cartes informatives a les famílies.



Pel curs 2018-2019 s’obrirà la primera aula de lactants (P0), per a infants nascuts
l’any 2018. S’ha fet ara i no abans perquè la dinàmica que s’està detectant des de
fa uns anys és que els nens de 1-2-3 anys van a la baixa i amb les professionals de
les escoles bressol i amb la mateixa estructura es pot incloure aquesta aula per

acollir 8 infants a l’escola bressol Trapelles al disposar d’espais més grans. Els infants entraran a l’escola a partir dels 6 mesos.
ESPORTS


El dijous 26 d’abril a les 20 hores es presentarà al Teatre Ateneu un pre estudi on
s’analitzen les possibilitats a nivell econòmic i de gent que suposaria disposar d’una
piscina coberta al municipi. Amb això es compleix un dels compromisos que la CUP
tenia en el seu programa electoral i el que es vol fer és presentar a la població el
detall dels costos que podria tenir el manteniment d’aquest equipament i la gent
que s’hauria de fer soci/a i quin preu haurien de pagar.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 L’Ajuntament ha rebut una subvenció per a planificació estratègica del 75 % per un

pressupost de 9.200 € i que seria pel Pla de la cultura com a motor del desenvolupament local, i la marca Celrà seria la Fàbrica Arts.

PERSONAL


Un dels dos vigilants municipals ha plegat voluntàriament i el procés selectiu per
substituir-lo ja està en marxa i ja s’han presentat 22-23 persones. La idea és crear
una borsa de treball per si algun dia es produeix una situació semblant a aquesta.

L’alcalde informa del següent:
 L’altre dia va anar a recollir un segon premi (de 5.001 a 20.000 habitants) d’Administració Oberta com a reconeixement per la implantació de la corporació de l’ús
dels serveis d’administració electrònica oferts a la ciutadania i a les empreses.
És el tercer any que es concedeix aquest premi i això vol dir que l’Ajuntament ha
entrat amb molta força doncs en tres anys ocupa el segon lloc. Aquests sistemes es
van començar a implantar l’any passat i felicitat tots els treballadors i treballadores,
especialment els informàtics, per la gran feina feta.
 S’ha realitzat ja la reunió que es fa anualment amb els venedors del mercat setmanal i el que s’ha acordat ara és fer una consulta ciutadana per decidir sobre la idoneïtat de la seva ubicació actual doncs les queixes continuen sent les mateixes des
de fa anys, com que va a la baixa, que cada vegada hi ha menys usuaris....
 Ha mantingut reunions amb diferents empreses del municipi que presenten els seus
projectes de creixement, amb entitats per tractar la Festa Major i amb veïns i veïnes per parlar de diferents problemàtiques.
 Es va inaugurar el Festival Art Natura de les Gavarres, i la seva directora és de Celrà. Aquest festival és una aposta molt bona per fusionar natura i cultura.
 Es va presentar a Girona la Rumba Catalana, com a candidatura a la Unesco, i es
van convidar tots els ajuntaments a participar-hi.
 L’entitat Els angelets de la terra, d’Alenyà, van organitzar un concert solidari per a
les persones preses i exiliades, al que va assistir amb veïns i veïnes a nivell particular per donar-hi el seu suport.

 Fa un resum detallat dels actes i activitats que tindran lloc durant la Festa Major
d’enguany: concurs de fotografia (la postal de Celrà), concerts per a la gent jove i
per a la gent gran, activitats esportives, correfoc, etc… i que començaran la setmana del 27 d’abril amb un concert solidari a Daltonyc, el raper condemnat a presó
per les seves cançons.
Destaca novament el Menjador solidari amb la finalitat de recaptar diners per als
presos i les persones exiliades, el Celrà flors de maig per promocionar aquest
esdeveniment floral i la recuperació del trenet turístic per a la Torre Desvern.
Dóna les gràcies a totes les empreses, comerços i entitats que col·laboren amb el
que poden per organitzar la Festa Major.


Aquest any, per al Dia Internacional de l’Art, l’Escola Municipal d’Art anirà a la
Rambla de Girona perquè tota la gent la conegui.



El dia 21 d’abril hi haurà la trobada gegantera Giro Estany, que inclou les colles
gegants de Girona i el Pla de l’Estany.



El dia 22 d’abril hi haurà la II Marxa Popular a Sant Miquel, parades de les entitats,
tallers de roses, una visita guiada a la Torre Desvern, animació infantil, etc…



S’ha mantingut una reunió amb l’empresa contractada per les empreses del Polígon
pel tema de la depuradora.

 Ahir va finalitzar la substitució d’elements en el parc infantil al costat de l’Ajuntament i també en el de la zona esportiva.
 Estan a punt d’adjudicar-se les obres de la pallissa de la Torre Desvern, un cop
s’hagi rebut la documentació pertinent per part de l’empresa.
El Ple es dóna per assabentat.
4. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA
TITULAT REURBANITZACIÓ DEL CARRER LEGAZPI.
L’alcalde explica que es tracta d’un projecte que s’ha treballant conjuntament amb els veïns per les deficiències detectades. El contracte d’execució surt per de 191.330,67 € IVA exclòs i un cop s’aprovi definitivament, ja s’aprovaran les contribucions especials que s’hauran d’aplicar.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que no troba molt adequat que l’Ajuntament s’hagi de fer càrrec de quasi el 72 % del
cost d’aquest projecte.
Indica que si la primera opció que tenia l’equip de govern era el carrer Sant Fèlix com és
que ara no s’ha prioritzat, més que res per l’alta densitat de població que hi ha i fa que sigui molt transitat, especialment pels nens, a diferència del carrer Legazpi que tan sols
afecta catorze parcel·les i no hi ha tanta gent.
L’alcalde respon que després de molts anys sense fer-ne cap, un havia de ser el primer
projecte i s’ha escollit aquest per la seva facilitat de redacció, perquè no és molt gran i fa
molts anys que no s’hi fan actuacions. I fins i tot té problemes estructurals doncs no com pleix amb els regs pel que fa als bombers.

En una primera fase, al carrer Sant Fèlix s’han començat a fer algunes millores pactades
amb els veïns, com el talús que va cap a la via del tren i que s’ha protegit amb tanques
per evitar accidents a l’hora de travessar indegudament les vies. I també s’han fet noves
estructures per al Porta a Porta.
La segona actuació és un projecte que s’ha pactat refer amb els veïns i que es tracta
d’unes placetes privades que es va valorar que era interessant arreglar-les. El projecte
municipal ho recull molt poc doncs es tracta d’un espai privat però es va obrir una negociació amb els veïns i es va decidir que els arquitectes valoressin què costaria arreglar míni mament aquest espai (canalitzacions antigues que comporten problemes) i això s’afegirà
al projecte i també es canviaran alguns trams.
El senyor Fernàndez comenta que un aspecte important del projecte és el sistema de claveguerams, que està completament obsolet i que comporta molts problemes quan plou
molt. I pregunta si s’ha calculat ja el cost econòmic que suposaria per a l’Ajuntament
aquesta obra.
L’alcalde respon que no perquè encara no està finalitzat el projecte i no se sap el cost econòmic però el que està clar és que amb la degradació del carrer els veïns també participaran econòmicament. El problema el tenen ells mateixos per les connexions del seu clave gueram, que estan molt mal fetes, i no és tan un problema del carrer i de l’Ajuntament.
El Sr. Fernàndez pregunta si hi ha hagut alguna aportació econòmica per part d’ADIF pel
que fa a la reparació que s’ha fet del talús que va cap a la via del tren.
L’alcalde respon que no i que es tracta d’una demanda històrica que instal·lin tanques en
tot el tram de Celrà i en altres municipis, però ADIF ho té totalment aturat.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1. L’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL ha redactat el projecte d’obra ordinà ria municipal titulat Reurbanització del carrer Legazpi de Celrà, amb un pressupost d’execució per contracte de 191.330,67 €, IVA exclòs (231.510,11 €, IVA inclòs).
2. Ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. També consta en l’expedient l’informe
de la secretària de la corporació sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la tramitació dels
projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: acord d'aprovació
inicial, submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació
definitiva.
I d’acord amb la competència del Ple, de conformitat amb el que disposa l'article 22.2 .ñ de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada
per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del
govern local.
Per tot l'exposat, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD

Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Reurbanització del carrer Legazpi de Celrà, amb un pressupost total d’execució per contracte de 191.330,67 € IVA exclòs
(231.510,11 €, IVA inclòs).
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública mitjançant un anunci al BOP, DOGC,
al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació durant un termini de 30 dies hàbils perquè
es pugui consultar i formular les al·legacions pertinents.

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
5. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA
MUNICIPAL TITULAT TORRE MIRADOR I URBANITZACIÓ DE L’ENTORN.
L’alcalde explica que es tracta d’aprovar el projecte que té com a prioritat el desenvolupament del parc de la Torre com a mirador, situat al mig del bosc. Aquest projecte s’ha ade quat als criteris d’integració paisatgística, que s’han seguit escrupolosament i s’inclourà a
la subvenció del Fons Feder que es sol·licitarà el mes vinent.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que comenta que quan es fa un projecte que es diu Urbanització de l’entorn ja anul·la
una mica la realitat natural de l’entorn i aquesta quantitat de diners el modificarà d’una
manera inicial i molt ràpidament. Indica que potser hagués estat més interessant fer projectes menys agressius per veure com responia l’entorn natural a l’impacte. Gastar-se més
de 100.000 € en un projecte d’urbanització d’un entorn que ja per sí mateix és natural i
que constituïa un pulmó natural del poble s’havia d’haver fet amb varis projectes i veure
com responia el territori.
L’alcalde respon que precisament es tracta d’un projecte gens agressiu per al territori i
amb l’objectiu que l’impacte sigui el mínim possible en el cas d’existir. La gent que l’ha redactat és experta en paisatgisme i l’estructura que es fa es pot desmuntar amb senzillesa
en uns anys sense cap afectació al territori.
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. Taller d’Arquitectura ha redactat el projecte d’obra ordinària titulat Torre mirador i urbanització de l’entorn, amb un pressupost d’execució per contracte de 94.352,60 € IVA exclòs
(114.166,65 € IVA inclòs).
2. Ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. També consta en l’expedient l’informe
de la secretària de la corporació sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir.

FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la tramitació dels
projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: acord d'aprovació
inicial, submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació
definitiva.
I d’acord amb la competència del Ple, de conformitat amb el que disposa l'article 22.2 .ñ de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada
per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del
govern local.
Per tot l'exposat, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Torre mirador i urbanització
de l’entorn, amb un pressupost total d’execució per contracte de 94.352,60 €, IVA exclòs
(114.166,65 €, IVA inclòs).
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública mitjançant un anunci al BOP, DOGC,
al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació per un termini de 30 dies hàbils per
consultar-lo i formular les al·legacions pertinents.
Tercer. Sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya .

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor (9)
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 PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
Abstencions (4)
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
6. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA DE
CELRÀ.
L’alcalde explica que un cop fetes les modificacions oportunes, avui es proposa al Ple
l’aprovació del Pla Local de Seguretat Viària de Celrà.
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 sessió plenària ordinària de data 14 de novembre de 2017 es va aprovar el conveni
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Servei Català de Trànsit per a la
redacció del Pla Local de Seguretat Viària del municipi.
La finalitat de l’Ajuntament és disposar d’un Pla Local de Seguretat Viària que contribueixi a
augmentar la seguretat en la conducció, la circulació i la mobilitat així com reduir la
sinistralitat a la xarxa viària del municipi.
2. En data 5 de març de 2018 (registre d’entrada municipal número 1057), el Servei Català
de Trànsit tramet a l’Ajuntament el Pla Local de Seguretat Viària del municipi, que inclou les
accions a dur a terme pel període 2018-2021 i que són fruit de la col·laboració conjunta
entre els representants polítics de la corporació, els tècnics municipals i els tècnics del
Servei Català de Trànsit.
Aquest Pla recull els reptes a assolir on destaquen, entre altres, l’ús adequat de l’espai
públic, el respecte envers la senyalització, l’autocontrol en la velocitat, la conducció
respectuosa i amable, etc… i que serviran per evitar i/o reduir les situacions de risc actuals i,
especialment, per prevenir els sinistres de trànsit.
L’objectiu fonamental del Pla local de Seguretat viària de Celrà és el manteniment de la
baixa accidentalitat amb víctimes del municipi en zona urbana i la prevenció de sinistres.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) assigna en tot cas al municipi com a competència pròpia, en els termes de la
legislació de l’estat i de les comunitats autònomes, la matèria de trànsit, estacionament de
vehicles i mobilitat.
2. L’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, atribueix als
municipis competències en matèria d’ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la
seva titularitat, així com la seva vigència per mitjà d’agents propis, la denúncia de les
infraccions que s’hi cometin i la sanció de les mateixes quan no estigui expressament
atribuïda a una altra administració.
3. 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 re solució 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 Pla Local de Seguretat Viària del municipi, redactat pels tècnics del Servei
Català de Trànsit amb la participació dels representants polítics i tècnics de l’Ajuntament de
Celrà.
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 trenta 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.

Tercer. Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
7. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE CELRÀ.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que per al curs vinent hi haurà una
aula de lactants a les escoles bressol i per poder-ho dur a terme cal modificar el Regla ment de funcionament de les escoles bressol.
El Sr. Bartis detalla els articles que es proposen modificar.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que pregunta si el cost de la plaça de 0 anys, que és més cara que la d’1 any, repercuteix directament sobre la família.
El Sr. Bartis respon que la quota establerta és la mateixa per a totes les edats.
El Sr. Fernàndez pregunta que si existeix un blindatge per a les poblacions del voltant vol
dir que ja hi ha sol·licituds fetes, a la qual cosa el Sr. Bartis respon que fa dos anys el Reglament no permetia que persones de fora del municipi fossin usuàries de les escoles
bressol i es va modificar. Entén que les vuit places de lactants s’emplenaran des de l’inici
de les inscripcions fins al mes de desembre i, si no es blinden aquestes sol·licituds, podria
venir gent d’altres municipis que en el moment d’iniciar el curs el seu fill tingués ja sis mesos i es trobaria que gent del poble que el seu fill al cap d’un mes fa sis mesos ja no podria entrar per estar totes les places ocupades.
Cal veure com evoluciona aquest curs escolar i si es comprova que no s’han omplert totes
les places el Reglament es pot modificar. Però els esforços que es fan ara és per beneficiar
la gent del municipi. I si no es blinda hi ha el risc que nens que no poden entrar al setembre però si a l’octubre al tenir sis mesos ja no tinguin plaça.
El Sr. Fernàndez pregunta si no hi ha la possibilitat d’inscriure un nadó que acaba de néixer sis mesos abans de que ocupi realment la plaça.
El Sr. Bartis respon que s’ha marcat l’accés a partir que l’infant tingui sis mesos i per molt
que es matriculi ara el nadó encara que faci els anys al novembre, si ve algú de fora que el
seu fill fa els anys a l’octubre entraria aquest en comptes del que és del municipi encara
que els faci un mes més tard.

El Sr. Fernàndez per això insisteix a donar aquests sis mesos de reserva de plaça abans
que l’infant els compleixi, com a mesura de previsió.
El Sr. Bartis indica que moltes vegades es fa la previsió però finalment els pares no formalitzen la matrícula. Si no fas que la gent pagui una reserva de plaça, moltes vegades a
l’hora de fer la matrícula no la fan efectiva.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT, que felicita tothom que pugui haver aquest servei de P0 a partir dels sis mesos i és una actuació
que el seu grup municipal també portava en el seu programa. Les qüestions que s’han
tractat ara mateix són lògiques i evidents però veu bé la deferència envers la gent del municipi.
El Sr. Bartis comenta que no s’ha fet abans perquè tot això es durà a terme amb la mateixa plantilla actual de l’Ajuntament doncs l’Estat espanyol no permet ampliar la plantilla de
personal.
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. Del Reglament de les escoles bressol municipals de Celrà es proposa la modificació dels
articles 30, 32 apartat 2.1, 32 apartat 6 i 35.
2. L’avantprojecte de modificació del Reglament de funcionament de les escoles bressol municipals de Celrà es va sotmetre a consulta pública en la seu electrònica de l’Ajuntament de
Celrà, sense que s’hagués presentat cap opinió al respecte.
3. La Comissió d'Estudi constituïda a aquest efecte ha aprovat l'avantprojecte de modificació
d’aquest Reglament, que prèviament ha elaborat.
4. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’ article 60.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Re glament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la modificació de les ordenances s’efectuen de conformitat amb el que disposa l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que l’aprovació de les
ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al procediment següent:
a) aprovació inicial pel ple, b)informació pública per un període mínim de trenta dies hàbils,
perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments, c) resolució de totes les reclamacions
i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
2. L'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, disposa que correspon al Ple de la corporació aprovar inicialment l'avantprojecte del Reglament. L'acord d'aprovació, juntament amb el projecte de la
norma, s'han de sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant un anunci
que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la
corporació per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

3. Articles 127 a 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
4. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per aprovar inicialment les ordenances i reglaments municipals, d’acord amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local segons redacció donada per al Llei 11/1999 i
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local i article
52.2.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment la modificació del reglament de funcionament de les escoles
bressol municipals de Celrà, el text de la qual s'adjunta com a annex a aquest acord.
Segon. Sotmetre aquest acord, juntament amb el projecte de modificació del Reglament, a
un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans de comunicació escrita dià ria i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut el qual sense haver-ne presen tat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de
nou acord plenari.
Tercer. Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu electrò nica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern.
Quart. Aprovada definitivament la modificació del Reglament, es publicarà íntegrament el
seu text en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, tant en el Tauler d’Anuncis de la
Corporació, com en el Diari Oficial de la Generalitat, s’inserirà el corresponent edicte anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi publicat íntegrament aquesta modificació del Reglament.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya,
als efectes previstos en l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.
ANNEX
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE CELRÀ
Es proposa la modificació dels articles següents:
Article 30
Es proposa introduir al final de l’article el paràgraf següent:
En el cas del grup de lactants, s’acullen infants nascuts el mateix any en que són
matriculats a l’escola bressol, a partir dels 6 mesos d’edat, i només s’admetran in fants a l’escola en la que s’hagi habilitat un espai específic, adequat per infants
d’aquest grup d’edat.
Apartat 2 de l’article 32 – Criteris de prioritat a l’atorgament de les places

L’apartat 2.1, relatiu al factor de prioritat de sol·licituds, es mantindria el seu actual redactat
com a 1.b) amb el títol de factor de prioritat de sol·licituds dels infants de nivells educatius
1-2 anys i 2-3 anys i es proposa introduir un apartat 1.a) amb el títol de factors de prioritat
de sol·licituds per infants del grup de lactants.
L’apartat 1.a) amb el títol de factors de prioritat de sol·licituds per infants del grup de lactants, es proposa el redactat següent:
En el cas dels infants del grup de lactants es prioritzaran les següents sol·licituds:
a.

En primer lloc, les sol·licituds que pertanyin a un nucli familiar on els pares o
mares o tutors/es resideixin i estiguin degudament empadronats a Celrà.

b.

En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a un
nucli familiar en el que els pares, mares o tutors/es legals siguin personal de
l’Ajuntament de Celrà.
Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors econòmic i familiar.
L’alumnat matriculat, fills/es del personal de l’Ajuntament de Celrà, per tal de
continuar a l’escola bressol per al curs següent, caldrà que mantinguin la seva
relació de serveis amb l’ Ajuntament de Celrà.

De l’apartat 1.b) quan es fa referència al personal de l’Ajuntament de Celrà es proposa suprimir plaça en propietat per tal d’unificar criteris amb el que s’estableix en l’apartat 1.a).
Apartat 6 de l’article 32 – Llista d’espera
VIGENT:
En cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places ofertades, es crearà una llis ta d’espera, que s’ordenarà tenint en compte, primerament, els factors de prioritat esta blerts en l’apartat 2.1 de l’article 32 d’aquest reglament, i en segon lloc, la data de recepció
de les sol·licituds d’escolarització, per tal d’ocupar les places que quedin vacants en cas que
es produeixi alguna renúncia a la plaça assignada o baixa durant el curs escolar.
PROPOSAT:
En cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places disponibles, es crearà una
llista d’espera, que s’ordenarà de la manera següent:
En el cas del grup de lactants:
La llista d’espera s’ordenarà en funció de la data de naixement dels infants per tal que en el
moment en que compleixin 6 mesos d’edat, puguin ocupar les places que quedin vacants, en
cas que es produeixi alguna renúncia a la plaça assignada o baixa durant el curs escolar.
En cas de tenir més d’una sol·licitud d’infants que hagin nascut el mateix dia, s’aplicaran,
primerament, els factors de prioritat establerts en l’apartat 2.1.a de l’article 32 d’aquest re glament, i en segon lloc, la data de recepció de les sol·licituds d’escolarització.
En cas dels infants de nivells educatius 1-2 anys i 2-3 anys:
La llista d’espera s’ordenarà tenint en compte, primerament, els factors de prioritat esta blerts en l’apartat 2.1.b de l’article 32 d’aquest reglament, i en segon lloc, la data de recep ció de les sol·licituds d’escolarització, per tal d’ocupar les places que quedin vacants en cas
que es produeixi alguna renúncia a la plaça assignada o baixa durant el curs escolar.

l’article 35
VIGENT:

35. Els/les nous/ves alumnes s’incorporaran a les Escoles Bressol Municipals durant el mes
de setembre, realitzant el període d’adaptació. Un cop iniciat el curs, s’acceptaran noves incorporacions, sempre que hi hagi places vacants dins els grups en funcionament.
PROPOSAT:
35. Els/les nous/ves alumnes s’incorporaran a les Escoles Bressol Municipals durant el mes
de setembre, realitzant el període d’adaptació. Un cop iniciat el curs, s’acceptaran noves incorporacions, sempre que hi hagi places vacants dins els grups en funcionament, fins el dia
30 d’abril de cada any.

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 INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MITJANÇANT CONCESSIÓ DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I DE CRÈDIT
EXTRAORDINARI.
L’alcalde i el senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica, fan una explicació detallada de la modificació pressupostària
que es proposa al Ple.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que pregunta el següent:
1. S’ha plantejat canviar la caldera de gas de l’Escola Aulet per una de biomassa?

2. La pavimentació del carrer Germans Sàbat consisteix a demanar la cessió d’uns

metres quadrats als propietaris per eixamplar la zona a asfaltar del carrer i, per
tant, és una actuació que fa l’Ajuntament prèvia a una futura urbanització de l’espai que han de pagar els propietaris. És una obra que dóna solució a la construcció
de la rotonda però d’arquitectura efímera, ja que si en tres anys es fa el carrer
s’haurà d’aixecar tot. Per tant, s’ha plantejat la possibilitat que el quitrà el posi la
Diputació de Girona en comptes d’una empresa privada?

L’alcalde respon que s’ho han plantejat i precisa que el que es faci no s’ha de mal metre. No es posarà un quitrà convencional. S’ha redactat una memòria valorada
amb el cost que comporta i on s’inclouen els moviments de terres, anivellacions,
etc.
3. Parc Concepció Malagrida: 182.000 €?

L’alcalde respon que és una previsió inicial. Hi ha una paret que ha de separar el
parc públic de la part privada i que ha de travessar des de la Rambla Josep Pla fins
a la quintana dels parcs, i té un cost de 90.000 €.
El Sr. Fernàndez pregunta quina qualitat té aquesta paret per tenir aquest cost, a la
qual cosa l’alcalde respon que ha de ser consistent amb molts metres de llargada i
ha de separar dues finques. La del costat públic serà senzilla i la del costat privat
serà de l’estil que ja tenen actualment.
4. Rotonda de la carretera de Juià: té un cost de 98.500 € i pregunta si hi ha inclosa
una modificació hidràulica per sota o es tracta realment d’una rotonda que val quasi 100.000 € perquè llavors es tracta d’una mega rotonda.
L’alcalde respon que es tracta de la rotonda, d’arreglar les voreres d’un costat i
adequar les de l’altre costat, canviar il·luminació de lloc…
El Sr. Fernàndez pregunta si s’ha estudiat la viabilitat del soterrament de la riera i si
està coordinat l’estudi hidrològic per entubar la rotonda.
L’alcalde respon que el projecte d’entubar la riera ja està fet i no afecta aquest
tram de rotonda.
El Sr. Fernàndez insisteix que hi ha un gir de 90º que pot provocar un embossament de vegetació si no hi ha un tractament de tota la zona.
L’alcalde respon que tot això quedarà igual i aquesta modificació pressupostària és
concretament per a la rotonda i per adequar-la al que recull el planejament del poble i no afecta la riera.
El Sr. Fernàndez proposa que al fer aquesta obra s’hauria de dur a terme un registre per si s’ha de realitzar algun tipus de manteniment amb un colze de 90º. I indi ca que potser també seria interessant fer un accés per netejar-ho.

5. La desviació pressupostària en tres mesos ha estat del 33 % i sembla que en un
any s’hagi de duplicar el pressupost.
Les limitacions pressupostàries de Madrid han impedit que tot això constés en el
pressupost ordinari inicialment i per això es fan les modificacions pressupostàries
per tirar endavant totes aquestes actuacions.
El Sr. Fernàndez comenta que té entès que Madrid ha aixecat aquestes limitacions
amb Afers Socials.
L’alcalde indica que s’han ampliat els supòsits segons els quals es pot fer una modificació pressupostària però no han canviat les quanties. És a dir, es poden fer modificacions per a més temes però no ha variat la quantitat de diners que es poden
moure.
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
d‘aquest acord, per a les quals les consignacions previstes són insuficients o bé perquè no
existeix crèdit en el pressupost ordinari actual, estem davant unes despeses específiques

que no es poden demorar, es necessita tramitar l’expedient de concessió de suplement de
crèdit i de crèdit extraordinari que caldria finançar amb romanent líquid de tresoreria.
2. La regidoria de Serveis econòmics ha emès una memòria per la qual sol·licita la incoació
d’un expedient de modificació pressupostària.
3. L’interventor, en data 23 de març de 2018, ha emès informe que consta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 177.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) en relació amb
l’article 35 segon paràgraf del RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria
pressupostària i comptable els crèdits extraordinaris i els suplement de crèdits són les
modificacions del Pressupost de despeses mitjançant el que s’assigna crèdit per realitzar una
despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i pel qual
no existeix crèdit en el pressupost, o bé el crèdit previst resulta insuficient, o no pot ser
objecte d’ampliació.
2. D’acord amb l’article 177.4 del TRLRHL en relació amb l’article 36.1.c) del RD 500/1990,
de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, els suplements de
crèdit i els crèdits extraordinaris es podran finançar indistintament, entre altres recursos,
mitjançant romanent líquid de tresoreria.
3. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL en relació amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de
20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, la proposta de
modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel President a l’aprovació del Ple
de la Corporació.
4. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL en relació amb l’article 38.1 i 38.2 del RD
500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable,
l’aprovació dels expedients pel Ple es realitzaran amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos, havent de ser executius dins del mateix exercici que es varen
autoritzar.
En la tramitació dels expedients de concessió de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari
seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a
l’aprovació dels pressupostos de la Entitat Local.
5. La Disposició addicional sisena de la LO 2/2012 modificada per la LO 9/2013 disposa com
podem aplicar aquest superàvit.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària mitjançant concessió
de suplement de crèdit (número 3/2018), que es finança amb romanent líquid de tresoreria,
d’acord amb el següent detall :

Segon. Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària mitjançant concessió
de crèdit extraordinari (número 3/2018), que es finança amb romanent líquid de tresoreria,
d’acord amb el següent detall :

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

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor (9)
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 PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
Abstencions (4)
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont

9. MOCIÓ SOBRE L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS
EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE
L’ESTAT ESPANYOL.
L’alcalde explica que és una moció de l’ACM i l’AMI i que han fet arribar a tots els ajunta ments de Catalunya i que denuncia la dictadura que viu Catalunya, emparada pel govern
espanyol i el bloc del 155, i que té a la presó presos polítics, amb persones exiliades pel
que pensen i amb altres persones jutjades i perseguides pel mateix motiu. Una autèntica
cacera de bruixes contra tot i tothom que no pensa com ells.
Seguidament, llegeix la moció que se sotmet al Ple:
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a
tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar qual sevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular
empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia
trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a
ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i
de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per
la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vega da i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle
XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que
continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciarles. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les
eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de
la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces
i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de
bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles Puig demont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni
Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart,
Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat.
Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple
exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és
la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no
com a súbdits.
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. Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i
Jordi Sánchez.
Segon. Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la ga rantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotme sos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
Tercer. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració
dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja
les idees i empresona de forma il·legal.
Quart. Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
Cinquè. Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata
i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
Sisè. Instem a totes les entitats de Celrà a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la
llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del
Parlament de Catalunya.
Setè. Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Ro ger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i
també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa
de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
Vuitè. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona,
a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI),
l’aprovació de la present moció.

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. MOCIÓ SUPORT A PROACTIVA OPEN ARMS.
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 que
aquesta moció prové del Fons Català de Cooperació i és per donar suport a una ONG de
Badalona que en dos anys ha rescatat 54.000 persones al Mediterrani, fugint de la guerra.
I fa unes setmanes a Sicília van requisar el seu vaixell just quan havien deixat a terra 250

persones rescatades, motiu pel qual jutjaran tres dels seus membres per immigració clandestina i associació criminal que els pot suposar fins a 7 anys de presó.
I des de Celrà es dóna suport a Proactiva Open Arms doncs entén que salvar vides no és
cap delicte.
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:
En els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat més de 54.000 persones de ser
ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la persecució i cercant refugi a Europa,
amb el suport econòmic i polític del món local català en general i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en particular, en el marc de la campanya #mónlocalrefugi.
Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de l’assetjament per
part de les autoritats líbies i italianes per tal que l’entitat deixi de rescatar refugiats. Prova
d’això és que de les nou organitzacions que treballaven al Mediterrani fent aquesta tasca,
només en queden tres a causa de la persecució de les autoritats líbies i italianes des del
2017.
El darrer episodi d’aquest assetjament ha estat la confiscació preventiva el vaixell de l’ONG
badalonina Proactiva Open Arms per part de les autoritats italianes sota les inversemblants
acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal, delictes que compor ten fins a set anys de presó.
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones estan absolutament fora de lloc en una organització humanitària coneguda i fiable com Activa Open
Arms. Recordem que el dret del mar estipula que la protecció de la vida humana és prioritat
absoluta.
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. Mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l’ONG Proactiva Open Arms per la magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció internacional.
Segon. Rebutjar les acusacions contra Proactiva Open Arms i exigir l’aixecament de la immobilització del seu vaixell, així com la retirada dels càrrecs contra els treballadors i treballado res de Proactiva Open Arms.
Tercer. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i als governs de Líbia i d’Itàlia.

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

En compliment del que estableix l’article 91.4 del ROF, es proposa que s’inclogui per raó
d’urgència a la consideració del Ple un assumpte no comprès dins de l’ordre del dia i que
correspon a la moció per donar suport als comitès en defensa de la República i la
resistència civil activa i no violenta.
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat.
11.1 Moció per donar suport als comitès en defensa de la república i la
resistència civil activa i no violenta
Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han
estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i no violenta
ha estat un principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions d’unes forces
policials desbocades que no han mostrat dubtes a l'hora d’agredir a qualsevol persona, sigui
quina sigui la seva condició. La defensa de les escoles el passat 1 d’octubre són un bon
exemple d’aquest compromís amb la resistència civil activa i no violenta, i de la seva
efectivitat.
En aquest sentit, tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i
desbordat, l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum
d’independència de Catalunya, els llavors anomenats Comitès en Defensa del Referèndum
van ser una eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta, cal insistir, dels col·legis i
centres de votació.
L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització del
moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén justificar la
repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven judicis sumaríssims amb
les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia d'Estat no és nova, fa
dècades que s'aplica arreu on la dissidència qüestiona els fonaments antidemocràtics de
l’Estat.
Aquesta setmana s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria diligències
contra els Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles delictes de rebel·lió
(delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó). Pocs dies després hi ha hagut les
primeres detencions d’activistes de diferents CDR. Volem recordar que els Comitès en
Defensa de la República no tenen cap altre objectiu que treballar en favor de la República
Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on vingui, pensi com pensi i parli la
llengua que parli.
Tanmateix, no ens sorprèn, l’autoritarisme de l’estat espanyol (Règim del 78) no tolera la
pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització de base popular. Així les coses, per la part que
ens toca, i des de la més absoluta humilitat, volem recordar que la repressió i l'existència de
presos polítics no ens espanta sinó que ens reafirma en la nostra decisió. En d’altres
paraules, la repressió contra el moviment independentista no ens fa dubtar sinó que ens
empeny a crear xarxes de solidaritat i que davant de la política del passat, construïm un
projecte de futur. No tenim res més que un projecte esperançador: la construcció d’un país
millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a colze i allò
que més els espanta: el futur.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. L’Ajuntament de Celrà considera una forma d’acció política absolutament legítima, la
protesta, les mobilitzacions, la desobediència i resistència civil activa i no violenta, pròpia
d’una democràcia madura.

Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Celrà als Comitès de Defensa de la República
i les seves accions a les accions de desobediència i resistència civil activa i no violenta, arran
de la ràtzia repressiva de l’Estat espanyol.
Tercer. L’Ajuntament de Celrà denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions
de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra les actuacions
dels Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit, exigeix l’arxivament de totes les
causes obertes contra activistes dels Comitès de Defensa de la República.
Quart. L’Ajuntament de Celrà denuncia la criminalització de la protesta social, la repressió i
la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió, la llibertat
ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
l’autodeterminació i la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes en forma de
República.
Cinquè. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Celrà en col·laborar en la defensa de les
celranenques i celranencs que vegin vulnerats els seus drets polítics.
Sisè. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la
Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana, a
Òmnium Cultural, a Celrà per la independència – ANC, al Consell Comarcal del Gironès, a la
Diputació de Girona i a la Delegació del Govern de l'Estat Espanyol a Girona.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
II
PART DE CONTROL
12. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, l’alcalde dóna compte al Ple de les resolucions que ha adoptat des de
l’ultima sessió ordinària plenària, per tal que els regidors coneguin el desenvolupament de
l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern,
previstos en l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local. L’alcalde dóna compte al Ple dels decrets d’Alcaldia, que es relacionen tot
seguit:
Registre
2018/0225
2018/0224
2018/0223
2018/0222
2018/0221
2018/0220

Interessat
SECRETARIA
PROMOCIO ECONOMICA
COMPTABILITAT
CULTURA
TIRGI
CULTURA

Descripció
Convocatòria Comissió Informativa Directorial: 4 d'abril de 2018
Aprovació suport a Gentis: programa noves oportunitats 2018
Aprovació baixa 3r trimestre EMD
Adjudicació contracte privat espectacle: Limbo
Retorn garantia definitiva contracte residus
Adjudicació contracte privat: espectacle Hipstory

2018/0219
2018/0218
2018/0217
2018/0216
2018/0215
2018/0214
2018/0213
2018/0212
2018/0211
2018/0210
2018/0209
2018/0208
2018/0207
2018/0206
2018/0205
2018/0204
2018/0203
2018/0202
2018/0201
2018/0200
2018/0199
2018/0198
2018/0197
2018/0196
2018/0195
2018/0194
2018/0193
2018/0192
2018/0191
2018/0190
2018/0189
2018/0188
2018/0187
2018/0186
2018/0185
2018/0184
2018/0183
2018/0182
2018/0181
2018/0180
2018/0179
2018/0178
2018/0177
2018/0176
2018/0175
2018/0174
2018/0173
2018/0172
2018/0171
2018/0170
2018/0169
2018/0168
2018/0167
2018/0166
2018/0165
2018/0164
2018/0163
2018/0162
2018/0161
2018/0160
2018/0159

CULTURA
SECRETARIA
SECRETARIA
COMPTABILITAT
INTERVENCIO
CULTURA
CULTURA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
RECURSOS HUMANS
E.B.
SECRETARIA
COMPTABILITAT
CULTURA
M.T.P.O.
OBRES I CONSTR CELRA SL
RECAPTACIO
RECAPTACIO
COMPTABILITAT
P.P.K.
N.B.C.
G.B.S.
S.V.D.
SECRETARIA
L.M.R.
D.S.R.
J.R.O.
SECRETARIA
SECRETARIA
RECAPTACIO
LL.B.R.
COROMI-PUJOL CB
A.R.R.
A.S.R.
P.R.
C.V.S.
SECRETARIA
C.B.M.
M.B.M.
M.P.L.
J.O.M.
FUNDACIO PRIVADA GENTIS
GIROGRUP SL
L.C.G.
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
LL.B.R.
VISATAC SL
M.R.S.
J.P.C.
SECRETARIA
SECRETARIA
COMPTABILITAT
M.D.
MEDI AMBIENT
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
TIRGI
RECAPTACIO
CULTURA

Adjudicació contracte privat: espectacle Cösmix
Autorització accés a expedients
Incoació del procediment de modificació del reglament EB 2018
Aprovació relació factures remesa F/2018/11
Convocatòria 1a comissió especial comptes
Autorització ús Teatre Ateneu xerrada Plantes Silvestres
Sol·licitud subvenció Programa.cat
Incoació procediment sancionador per infracció administrativa
Incoació procediment sancionador per infracció administrativa
Convocatòria Junta Govern Local ordinària: 20 de març de 2018
Pagament locomoció i dietes març 2018
Donar de baixa infant EB Gínjols amb pèrdua de plaça
Abonar assist membres tribunal concurs oposició tècnic aux biblioteca
Aprovació relació factures remesa F/2018/10
Sol·licitud subvenció Escenaris 2018
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia obra menor
Aprovació liquidacions taxa prestació servei gestió residus municipals
Anul·lar liquidacions i aprovació baixes prestació servei gestió residus
Aprovació relació factures remesa F/2018/9
Legalització obra menor
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia obra menor
Cessament com a funcionari lloc de treball vacant vigilant municipal
Autorització apertura de nínxol
Aprovació memòria valorada obertura vial SUD 02 Les Falgueres Celrà
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia llicència urban
Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local (terrassa)
Donar per complimentat tràmit com prèvia 1 utilització habitatge
Aprovar Pla Seguretat "Ampliació/reforma edifici serveis camp futbol"
Sol·licitud subvenció DIPSALUT Pt06
Aprovació liquidacions taxa prestació servei EB menjador febrer 2018
Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local (terrassa)
Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local (terrassa)
Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local (terrassa)
Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local (terrassa)
Atorgament llicència ocupació terrenys ús públic local (terrassa)
Concessió llicència urbanística constitució règim propietat horitzontal
Convocatòria Ple ordinari: 13 de març de 2018
Emissió targeta aparcament individual per a persones amb disminució
Emissió targeta aparcament individual per a persones amb disminució
Emissió targeta aparcament individual per a persones amb disminució
Emissió targeta aparcament individual per a persones amb disminució
Aprovació conveni amb Fundació Privada Gentis
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia llicència urban
Donar per complimentat el tràmit comunicació prèvia llicència urban
Aprovació cànon explotació bar centre cívic
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Devolució garantia definitiva
Sol·licitud subvenció Fons Cooperació Econòmica i Cultural
Aprovació relació factures remesa F/2018/8
Concessió bestreta
Atorgament llicència ús privatiu hort municipal
Incoació procediment alienació béns patrimonials
Devolució garantia definitiva
Convocatòria Junta de Govern Local ordinària de 6 de març de 2018
Aprovació factura des 17 paper i cartró
Aprovació liquidació taxa prestació serveis gestió residus
Autorització espai festa aniversari

El Ple es dóna per assabentat.
13. PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT, que fa
el prec següent: ciutadans que viuen a la zona del Polígon li han comentat que a la
cantonada del carrer Just Puig amb Canigó hi ha els contenidors verds de vidre, i a
l’encreuament de la sortida de la carretera de Juià direcció Pins d’en Ros no deixen molta
visibilitat pels cotxes que venen per la dreta i ja hi ha hagut varis ensurts. Demanen si es
pot fer alguna actuació al respecte.
Pel que fa a la baixa voluntària del vigilant municipal, pregunta quina previsió hi ha per a
la incorporació d’un nou vigilant, tenint en compte que el procés per a la seva selecció ja
està en marxa.
L’alcalde cedeix la paraula a la secretària municipal, que respon que ja ha finalitzat el
termini perquè els aspirants presentin les seves sol·licituds i ja s’ha confeccionat la relació
d’aspirants admesos i exclosos provisionalment. Actualment estem pendents de la designa
d’un membre del tribunal qualificador perquè surti publicada aquesta relació d’aspirants
admesos i exclosos, la composició del tribunal qualificador i els dies que es convoquen els
aspirants per realitzar els exercicis. Amb el número de proves, que són 7, i la coordinació
de tots els membres del tribunal per assistir-hi, el procediment pot finalitzar d’aquí a dos
mesos, aproximadament.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que pregunta el següent:
1. Com estan els dipòsits bancaris, especialment el del Banc de Sabadell?
2. Procés participatiu del carrer Germans Sàbat: hi ha molts veïns que no han rebut
cap comunicació per assistir-hi a les reunions informatives o que tan sols se’ls ha
trucat per telèfon. És correcte?
3. Arran del canvi de nom del carrer Pau Vila es va comentar que es procuraria que
els propers canvis de nom tinguessin nom de dona. Com és que el nom que es
proposarà del carrer Germans Sàbat tindrà nom d’home?
L’alcalde respon el següent:
3. L’oportunitat de canviar el nom ha estat ara, però també fa tres anys.
2. Pel que fa a les cartes, es va enviar una per habitatge mitjançant una bustiada. I
les trucades són merament recordatòries del que diu la carta i no la substitueixen.
A la carta es parlava de l’Isidre Rosell, que va ser alcalde de Celrà, i que amb
converses mantingudes amb el Taller d’Història sempre reivindicaven que fos un
carrer important per donar-li el nom d’aquesta persona. I, partint d’aquesta base,
l’Ajuntament va posar a la carta que una de les opcions podria ser aquest nom a
partir d’una demanda d’una entitat del poble.
El Sr. Fernàndez respon que gent del carrer no sap qui és aquest senyor,
segurament per desconeixement.
L’alcalde respon que la carta ho explicava.
El Sr. Fernàndez comenta que està absolutament d’acord que els veïns que viuen al
carrer tenen més dret de decisió, però aquests processos participatius de canviar
un nom de carrer es podrien obrir també a la resta de la ciutadania i després fer

una mitjana ponderada si és el cas i d’aquesta manera la gent també participaria
més. Però fer un procés participatiu per un canvi de nom on tan sols participen sis
veïns no ho veu gaire bé.
L’alcalde respon que aquest procés participatiu no busca eixamplar, però no ho
troba una mala proposta. L’opció del canvi de nom s’ha fet ara per ser els mateixos
veïns els més afectats i considera importantíssim que siguin ells qui decideixin
sobre aquest fet.
El Sr. Fernàndez indica que la proposta d’aquest nom prové d’una entitat que no
viu en aquest carrer precisament, i quan es va voler canviar el nom fa tres anys va
haver-hi una entitat del poble que no li va semblar bé. I ara aquesta entitat
proposa un nom i és la que empenta l’Ajuntament perquè surti.
L’alcalde respon que l’entitat de la que parla el Sr. Fernàndez no proposa que el
carrer es digui així. De fet, és l’Ajuntament qui agafa una proposta que fa una
entitat, però no per a aquest carrer. El Taller d’Història proposa aquest nom per a
un carrer principal, però no per aquest carrer concretament i és l’Ajuntament qui
agafa aquesta proposta de nom per posar-lo a un carrer. Demana que no es
canviïn les versions perquè el Sr. Fernàndez està posant en boca de l’entitat coses
que no són correctes.
El Sr. Fernàndez comenta que molt malament, ja que en aquest supòsit són els
mateixos veïns que haurien de proposar el nom.
L’alcalde respon que ja ho han fet i que hi ha hagut algun veí que fins i tot ha
proposat que es digui carrer de La República o de La Botifarra, i ambdós s’han
acceptat.
1. Entès com a dipòsit de diners, tan sols hi ha a la Banca Triodos.
CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió i l’aixeca a
les 22.30 hores, desitjant bona Festa Major a tothom. Del que, com a secretària, dono fe.

