ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 5/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 8 de maig de 2018
Horari: de 20.30 h a 22.20 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 12 de juny 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 Sra. Sònia Fortià Martí
Sra. Sònia Fortià Martí
Sr. Jan Costa Rengel
Sra. Mar Camps Mora
Regidors/es
Sra. Mercè Amich Vida
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 10
D’ABRIL 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
10 d’abril de 2018 s’aprova per unanimitat.
2. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL.
No n’hi ha.
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


Ja han sortit els tríptics dels serveis de l’Oficina Municipal d’Atenció a la Gent
Gran.



S’ha ampliat la jornada laboral 2 hores més a la setmana de la
dinamitzadora de Jubilus.

PATRIMONI



El dia 12 de maig hi haurà el curs de fotografia a la Torre Desvern i el farà el
mateix professor de fotografia de l’escola d’art municipal.

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


Ja ha sortit la nova pàgina web, amb dos blocs definits: un de poble i
d’informacions i l’altre d’Ajuntament. Hi ha un correu electrònic per si es vol
recomanar algun canvi o suggeriment. Agraeix la feina feta per tos els que
han dut a terme aquesta tasca durant tant de temps.

•

Ja hi ha La Celranenca, que és un nou format d’agenda municipal més
pràctic on surt tota la informació municipal.

•

Ha participat en un acte de la Guerrilla Comunicacional, una associació
reivindicativa i compromesa socialment i que va presentar un documental
sobre l’exili de professors durant l’època de la República.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Regel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, que informa del següent:
SERVEIS SOCIALS
 En aquests moments s’està recopilant la informació de les persones que han
sol·licitat les beques escolars.
 El dissabte 19 de maig, juntament amb la Coordinadora de Festes, s’ha
organitzat el segon concert de música tradicional romanesa i catalana a la
plaça de l’Església, des de les 13 h fins a les 19 h.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de
Participació i Medi Ambient, que informa del següent:
PARTICIPACIÓ
 Com cada any, s’ha tornat a sol·licitar la subvenció de Participació de la
Diputació de Girona.
MEDI AMBIENT
•

El mes d’abril s’ha concedit el premi Porta a Porta. Aquest any ha augmentat
la participació i hi ha hagut un total de 1.178 participants.

•

A data d’avui s’han capturat 1.400 vespes asiàtiques. Galanthus ha anat
modificant les trampes fins al punt que no capturen cap tipus de vespa
autòctona.

•

S’han realitzat les reunions quinzenals amb l’educador ambiental del Porta a
Porta, les reunions setmanals amb la tècnica de Medi Ambient, etc.

La senyora Mercè Amich Vidal, regidora d’Igualtat i Joventut, informa del següent:
JOVENTUT
•

Properament se celebrarà novament el Consell Infantil amb les dues escoles
de primària i es presentaran les propostes dels cursos, que ja s’han treballat
a la mateixa escola.

IGUALTAT


Avui s’ha fet el lliurament dels premis de recerca de l’Institut. Per primer
any, s’ha lliurat la menció al premi d’Igualtat, que ha tingut molt bona
acollida tant al claustre del professors com pels alumnes que hi ha
participat. I felicita l’alumna Alba Malagón pel seu treball “Física sobre
rodes”.

•

L’última trobada del Consell de Dones de Celrà va ser molt interessant doncs
va venir l’Associació de Dones Subsaharianes de Banyoles. La propera
trobada es farà al mes de juny.

•

Aquest mes es va representar al Teatre Ateneu l’espectacle “Limbo”, sobre la
diversitat sexual i d’orientació de gènere. I al matí es va fer una sessió
exclusivament per als alumnes de l’Institut, amb un debat posterior amb les
autores de l’obra.

•

El proper 28 maig, en virtut del conveni signat amb l’Observatori contra
l’Homofòbia, es faran unes xerrades amb els tècnics-psicòlegs de l’entitat
que hi assistiran.

•

12 maig: sopar de la Dona, que organitza la Coordinadora de Festes.

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


El 27 de maig hi ha la 18a marxa popular, organitzada conjuntament entre el
Ter Gavarres i l’Ajuntament de Celrà i, un cop finalitzada l’activitat i si el
temps acompanya, els participants es podran banyar a la piscina.



El proper 3 de juny hi ha la jornada de portes obertes de la piscina i tothom
podrà entrar de manera gratuïta. I el dia 9 de juny es farà un acte
d’obertura de la piscina, conjuntament amb l’Associació de Comerciants.
Aquest any hi ha mecanismes per resoldre les cues de renovació del carnet
per accedir-hi. Per començar, s’habilitarà un link a la pàgina web que
adreçarà cap a la empresa que gestiona la piscina. S’hi podrà fer la
sol·licitud de renovació del carnet i, un cop omplert aquest formulari, es
rebrà un correu i posteriorment es podrà fer el pagament de la quota
mitjançant la targeta bancària. I a partir d’aquest moment la targeta d’accés
de l’any passat (imprescindible) quedarà automàticament activada i es podrà
accedir a la piscina.



Dijous de la setmana passada es va presentar un estudi encarregat a la
mateixa empresa que gestiona la piscina a l’estiu (Sportgest SL) per
analitzar si és viable o no fer una piscina coberta a Celrà. Aquesta gestió
estava inclosa en el pla de govern municipal de la CUP i en el seu programa
electoral i això també va coincidir en el temps amb la presentació a
l’Ajuntament, per part d’en Jordi Rosell, d’un escrit amb 800 signatures de
persones que demanen que hi hagi una piscina coberta al poble, a més
d’informació sobre els costos que tindria el manteniment d’aquesta
infraestructura.
Aquest estudi conclou que el manteniment d’una piscina municipal coberta
tindria un cost anual de 280.000 € i per poder equilibrar aquesta despesa
farien falta 484 persones que paguessin, cada una, una quota mensual de
48,27 €.

L’empresa Sportgest SL també va explicar un cas pràctic sobre la gestió que
està fent a la piscina coberta de Sant Hilari: 800 persones usuàries de la
piscina i, tot i això, l’Ajuntament encara ha d’aportar anualment 200.000 €
per equilibrar els ingressos amb les despeses.
Amb aquests resultats, aquest govern veu que la construcció d’aquesta
infraestructura suposaria un risc molt important de cares a poder equilibrar
els pressupostos dels propers governs que vinguin. I si algú ho accepta
s’hauran de tenir en compte dues opcions: o tancar serveis o pujar
impostos.


Aquest dijous es va fer acte institucional per felicitar l’entitat de patinatge de
Celrà pels èxits obtinguts aquesta temporada: segona al Campionat
Territorial, tercera al Campionat de Catalunya, tercera al Campionat estatal i
cinquena al Campionat Europeu. És un reconeixement merescut i felicita els
components del grup xou juvenil del Club Patinatge Celrà.

Felicita també dos esportistes del municipi: la Laura Becdejú, com a
campiona estatal de clubs en la modalitat de gimnàstica categoria absoluta,
i en Marc Becdejú com a campió estatal judo categoria cadet, que han
aconseguit el reconeixement de joves promeses de l’esport gironí 2017.
EDUCACIÓ




Aquest dijous, a les 19.00 hores, al Teatre Ateneu hi haurà una xerrada
conjunta entre l’Ajuntament i les Amipes i Ampes del municipi per tractar el
tema Fills i filles digitals hiperconnectats, sobre l’ús i l’abús de les pantalles
de les noves tecnologies i dels mòbils.



Avui s’han lliurat els premis dels treballs de recerca, que és un premi a
l’esforç individual dels alumnes de segon de batxillerat que han obtingut
notes de 9 i 10 i el premi és un viatge que paga l’Ajuntament.



Aquest divendres finalitzen les preinscripcions per a les escoles bressol.

L’alcalde informa del següent:
 Es va anar a recollir el premi InfoParticipa 2017-2018, que és el segell de
transparència que atorga la UAB i que indica que s’han assolit els 85 % dels
compromisos assolits.
 Ha assistit a una reunió del Consell Comarcal de l’Anoia per exposar a tots
els alcaldes i alcaldesses, tècnics i tècniques i regidors i regidores de la
comarca la implantació del PaP, sistema que l’oferiran a 22 dels 30 municipis
de la comarca.
 Ha mantingut reunions amb els empresaris i tècnics per tractar el tema de
l’ampliació depuradora municipal i ja hi ha un cost aproximat.
 S’han fet vàries reunions amb veïns per queixes, suggeriments... i s’intenten
solucionar.
 Es va presentar el llibre dels arqueòlegs que han realitzat actuacions a la
Torre Desvern.
 Aquest mes s’ha celebrat la Fira d’entitats, amb una bona participació.

 Va assistir al centre penitenciari de Figueres per fer una xerrada amb una
part de les persones que hi ha preses.
 Ja estan a subhasta les tres parcel·les municipals, situades a Palagret, i que
serviran per finançar la compra de l’edifici del bar de la plaça de l’Església i
de l’annex (Sala Cors).
 S’han adjudicat les obres de la pallissa de la Torre Desvern.
 S’ha presentat el documental Recordant Celrà, amb un gran èxit
d’assistència i la gent ha quedat molt contenta de la feina que se li va
encarregar a Quim Paredes doncs ha sabut plasmar molt bé allò que se li va
demanar des de l’Àrea de Patrimoni.
 Ja està en funcionament el primer punt de recàrrega municipal per a
vehicles elèctrics.
 Les inscripcions per al casal municipal d’art d’estiu estaran obertes fins al 13
de maig.
 Festa major: agraeix tota la feina que fan les entitats, les persones
voluntàries que ajuden en les diferents tasques perquè es puguin portar a terme
les activitats programades, la brigada municipal, la tècnica de l’Àrea de Cultura i
la seva ajudant, els comerços, les empreses... Destaca tots els actes de la
Festa, però recorda especialment la trobada de clàssics amb més de 100 cotxes
i felicita totes les persones que fan possible aquesta trobada. També felicita les
responsables del Celrà s’engalana, que segons comentaris de la gent i també
del diari Avui, aquest any ha estat espectacular. Felicita el jovent i també els
que van fer possible el campionat de tennis taula, l’exhibició de judo, el correfoc
i el piromusical, així com també al club de petanca.
L’alcalde indica que la Festa major és excepcional perquè tota la gent que hi
col·labora també ho és. I esmenta el dinar solidari, que aquest any s’ha tornat a
fer. Diumenge es va fer arròs negre, i va anar-hi tot l’equip de govern
acompanyats per la germana i el fill de la Dolors Bassa, i per donar el suport a
les famílies de les persones preses. Van impactar molt les paraules de la Montse
i en Pau, que van llegir una carta de la Dolors on explica el dia a dia de la presó
i que va deixar tothom molt desfet però amb moltes ganes de continuar
treballant per tenir-los ben aviat a casa.
El Ple es dóna per assabentat.
4.
DICTAMEN
SOBRE
LA
INCOACIÓ
DEL
PROCEDIMENT
PER
L’ALTERACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE CELRÀ EN EL SEU LÍMIT AMB EL
TERME MUNICIPAL DE GIRONA, CONSISTENT EN LA SEGREGACIÓ D’UNA
PART DEL MUNICIPI DE GIRONA PER AGRAGAR-LA A TERME DE CELRÀ, EN
L’INDRET DEL CASTELL DE SANT MIQUEL.
L’alcalde explica, a tall de resum, el procediment seguit en relació amb l’alteració
del terme municipal de Celrà en el seu límit amb el terme municipal de Girona pel

que fa al Castell de Sant Miquel i de com, finalment, ambdós ajuntaments han
arribat a un acord.
Un cop finalitzat el litigi jurídic, finalment se li va donar la raó a l’Ajuntament de
Girona. Però es va arribar a un pacte polític entre el govern de Girona i el govern de
Celrà, amb el vistiplau de tots els partits polítics d’ambdós municipis i que avui es
porta a Ple.
S’ha pogut solucionar sense sentències ni judicis i tan sols amb el diàleg i l’acord, i
tot i que la raó judicialment se li ha donat a l’Ajuntament de Girona, els donem les
gràcies per donar aquest pas i que restitueix el Castell de Sant Miquel que, des de
sempre, els celranencs i celranenques han sentit seu. De la mateixa manera que
succeeix amb els gironins i gironines.
La propietat del Castell de Sant Miquel tampoc posa cap obstacle perquè la seva
finca quedi dividida entre Celrà i Girona.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1. Recentment s’ha procedit a la delimitació de la línia de terme dels municipis de
Celrà i Girona dins del marc de l'elaboració del mapa municipal de Catalunya, i en
concret la resolució GRI/1652/2011, de 7 de juny (DOGC número 58914, de 7 de
juliol de 2011) i la resolució GRI/145/2013, de 25 de gener (on es disposa la
delimitació en el tram de desacord, publicada en el DOGC número 6309, de 6 de
febrer de 2013) motiu pel qual s'estima procedent que aquesta modificació de la línia
de terme en el punt indicat s'hagi de practicar a través del procediment d'alteració de
termes, en el sentit de compartir els dos municipis l'àmbit del sector de Sant Miquel
que es practica de forma recíproca i amb iniciatives concurrents.
L’alteració dels termes municipals atén l'indret conegut com a Castell de Sant Miquel,
concorregut per veïns dels dos municipis i on s'hi ubiquen restes d'una ermita i una
torre amb un senyal geodèsic situats dins del terme municipal de Girona, a pocs
metres de la línia d'atermenament i en el tram de discussió entre les fites onzena i
tretzena. Amb la finalitat de potenciar i afavorir les bones relacions entre els veïns
d'ambdós municipis que gaudeixen de l'indret de Sant Miquel, és objecte de la
proposta de modificació situar la línia divisòria de terme entre ambdues construccions
existents i compartir el conjunt edificatori de l'anomenat Castell de Sant Miquel, de
forma que les restes de l'ermita se situarien en el terme municipal de Celrà i la torre
de telegrafia òptica (on s’hi ubica la senyal geodèsica de la Xarxa Utilitària de
Catalunya número 306096001) i elements que la conformen dins del terme municipal
de Girona.
Aquesta operació suposa la modificació de la línia de terme en el tram comprès entre
les fites onzena i tretzena (les fites onzena i tretzena es mantenen en la mateixa
posició. Desapareix la dotzena i es genera una nova línia entre fites que transcorre
entre l’espai existent entre les dues construccions existents), el que suposa
exclusivament la segregació de la superfície de 6.419 m² del municipi de Girona que
s'agreguen al terme municipal de Celrà (d'acord amb el document gràfic que s'hi
annexa), on es visualitzen els límits d'ambdós termes municipals que recull la
proposta i que té per objecte resoldre la discussió existent entre els dos municipis
sobre la pertinença de l'indret, bàsicament en considerar l'Ajuntament de Celrà que
des del segle XV fins al 5 de juny de 1976 (data de l'acta que formalitza l'annexió del
paratge de Campdorà, que formava part del terme de Celrà, al de Girona) l'ermita de
Sant Miquel s'integrava en el seu terme municipal.

Es conceptua l'alteració de terme en l'operació de segregació parcial del municipi de
Girona per agregació al municipi de Celrà i en la superfície i àmbit descrit, de comú
acord amb els dos municipis, tractant-se d'una modificació fruit d'una voluntat
comuna.
2. Consta en l’expedient la memòria justificativa per dur a terme la segregació parcial
i subsegüent agregació, els plànols de la nova delimitació de la zona objecte
d’alteració del terme (com a annex I de la memòria), conformitat de la propietat amb
la proposta d’alteració (com a annex II de la memòria) ja que l’espai sobre el que es
practica l’operació és de titularitat privada, informe de la Secretària municipal, de
data 24 d’abril de 2018, sobre el procediment a seguir per l’alteració del terme
municipal i altres consideracions jurídiques i informe de l’interventor.
FONAMENTS DE DRET
1. En l’alteració dels termes municipals de Celrà i de Girona concorre el supòsit
establert per l’article 12.1.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 (TRLMRLC),
supòsit que reprodueix l’article 3.1.d del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel
Decret 209/2015, de 22 de setembre (RCDEM).
L'article 12 del TRLMRLC determina en la seva lletra d, i com a supòsit d'alteració del
terme municipal, el de "per segregació de part d'un municipi o de diversos municipis
per agregar-se a un altre"; previsió que també conté a l'article 3.1.d del RCDEM.
Es donen els requisits establerts a l’article 8 del RCDEM, segons el qual "quan els
nuclis de població formen un sol conjunt amb continuïtat urbana" o bé quan
"consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho fan
necessari o aconsellable".
En el cas concret que ens ocupa, i d'acord amb la memòria elaborada, la causa
principal al·legada referida a les consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic,
econòmic o administratiu que facin necessari o aconsellable el procediment
d'alteració que es proposa, s'enquibeix com a component geogràfic, si bé
marcadament amb un caràcter social.
El Castell de Sant Miquel és un model de paisatge cultural i un clar exemple de
relacions socials, ateses les activitats humanes comunes realitzades en un entorn
físic determinat. Des de la seva gènesi aquest àmbit ha estat un entorn físic i social
compartit entre els habitants de Girona i de Celrà.
2. L’article 9.1.a) del RCDEM disposa que la iniciació dels expedients d’alteració de
termes municipals correspon a l’Ajuntament o els Ajuntaments interessats, i en els
mateixos termes es pronuncia l’article 17.1.a) del TRLMRLC.
3. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per aprovar la incoació de l’expedient
d’alteració, d’acord amb l’article 22.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i article 52.2.b del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
requerint-se en aquest supòsit el vot favorable de la majora absoluta del número
legal de membres de la Corporació (article 47.2.a) de la Llei 7/1985, en relació amb
l’article 9.2 del RCDEM).
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 12 a 17 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 3,8 i 9 a 20 del
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre, i

amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, aquesta Alcaldia
proposa al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD
Primer. Incoar el procediment d’alteració dels termes municipals de Celrà i de Girona,
consistent en l'operació de segregació parcial de la superfície de 6.419 m² del
municipi de Girona per a la seva agregació al municipi de Celrà, d’acord amb la
memòria justificativa i la restant documentació que consta en l’expedient.
Segon. Comunicar aquest acord, juntament amb la memòria i restant documentació
que consta a l’expedient, a la Direcció General d’Administració Local en el termini
màxim de 15 dies a comptar de l’endemà de la seva adopció (article 9.2 del RCDEM)
i a l’Ajuntament de Girona.
Tercer. Sotmetre aquest acord, juntament amb la memòria i la restant documentació
que consta a l’expedient, a un període d’informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant l'exposició al tauler d'anuncis i publicació al DOGC.
Quart. Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu
electrònica 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.
Cinquè. Sol·licitar informe al Consell Comarcal del Gironès (article 17.1.d) del
TRLMRLC modificat per l’article 19.2 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i de l’impuls de l’activitat econòmica) i a la Diputació de
Girona.
Sisè. Finalitzat el tràmit d'informació pública, i en el supòsit de presentar-se
al·legacions, s'ha de sotmetre a informe de l’Ajuntament de Girona. El termini màxim
per a l’emissió d’aquest informe és de dos mesos.
Setè. En el cas de que, com a conseqüència de l’assumpció dels informes emesos
variés substancialment la proposta d’alteració de termes municipals, l’Ajuntament de
Celrà, com a ens instructor, haurà d’adequar la documentació presentada.
I l’Ajuntament de Celrà haurà d’aprovar mitjançant acord plenari (per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació) la procedència de l’alteració
de termes municipals proposada. En aquest acord haurà de constar, si escau, la
resolució de les al·legacions presentades.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelràERC-AM, que es mostra molt satisfet per aquest acord doncs és un procés que va
iniciar en Francesc Camps i té molt recorregut, però vol saber quina justificació ha
donat l’Ajuntament de Girona per quedar-se amb la torre de telegrafia.
L’alcalde respon que el que va iniciar en Francesc Camps va acabar judicialment, i
aquest equip de govern ha iniciat una negociació política, entenent que els gironins
i gironines ja tenen com a patrimoni el Castell de Sant Miquel tot i que han entès
que històricament era de Celrà, i que la fita entre ambdós municipis s’havia de
situar més o menys pel mig. En el seu moment, la Generalitat de Catalunya va
aconsellar no posar la línia al mig doncs portaria molts problemes a l’hora
d’aprovar-ho. I es va posar entre la separació de l’ermita i la torre, la primera
queda més cap a Celrà i la torre cap a Girona.

El Sr. Fernàndez pregunta si hi ha previst un canvi de nom al Castell de Sant
Miquel, doncs es tracta d’una ermita.
L’alcalde respon que a la documentació ja es fa constar ermita, tot i que
popularment la gent l’anomena castell. En principi, es continuarà dient igual i no
s’ha pensat en canviar el nom.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT,
que agraeix les negociacions entre ambdós consistoris i es mostra també content de
l’acord a què s’ha arribat. I pregunta si és l’Ajuntament de Celrà qui gestiona
principalment la documentació relativa a aquest procediment.
La senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, respon que en la sessió plenària
d’avui l’Ajuntament de Celrà incoa aquest procediment d’alteració dels termes
municipals i que l’Ajuntament de Girona farà el mateix la setmana vinent quan
celebri el Ple i, alhora, designaran Celrà com a ens instructor ja que la normativa
vigent estableix que quan es produeixen iniciatives concurrents per part de
diferents ens locals, la instrucció de l’expedient correspon al que determinin els
mateixos ens locals que han exercit la iniciativa i, en aquest supòsit, s’ha establert
que sigui l’Ajuntament de Celrà.

La proposta, un cot sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP-AM: Daniel Cornellà Detrell, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Jan
Costa Rengel, Mar Camps Mora, Mercè Amich Vidal, Sònia Fortià Martí
GM ICelrà-ERC-AM: Gerard Fernàndez Tatjé, Enric Cabarrocas Illa, Jordi Puig Boada,
Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: David Mas Roselló, Irina Gil Abuin
5.
DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que es proposa la
modificació d’aquesta taxa per incorporar el curs vinent el P0 a les escoles bressol
municipals. I, a tal efecte, s’ha adaptat el preu del menjador (dinar i berenar) al
cost que té per a l’Ajuntament. És a dir, el servei de dinar i berenar dels infants no
està subvencionat ni per la Generalitat de Catalunya ni per la Diputació de Girona
doncs són franges de temps que no es consideren dins l’horari lectiu. Per tant,
l’Ajuntament cobra d’aquest servei el cost del producte alimentari i el cost de
l’atenció que les educadores fan als infants.
Pel que fa als lactants, mentre no mengen el menjar de càtering i tan sols fan servir
llet materna o llet industrial que les famílies porten de casa seva (per marques, per

intolerància...) l’Ajuntament tan sols ha de cobrar el servei educatiu. I per aquest
motiu es proposa que, en aquest cas, el dinar dels lactants sigui de 3 € i el berenar
de 0’90 €.
El Sr. Bartis indica que els tècnics municipals també han aprofitat aquesta
modificació per incorporar temes de gestió quant a cobrament de rebuts, baixes i
altes.
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 text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que
les entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
les ordenances fiscals que s’especifiquen en la part dispositiva, redactades a l’empara
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
S’ha proposat la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació del servei d’escola bressol.
Atès que el procediment d’aprovació i modificació s’ha d’ajustar al que disposen els
articles 15, 16 i 17 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, relatius a la imposició,
supressió i ordenació de tributs per les corporacions locals.
Vistos els informes emesos per la secretària i per l’interventor, de conformitat amb el
que assenyala l’article 179.2 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, en relació
amb l’article 54 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.
Per tot això, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial,
l’alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 19,

reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol que ha de regir a
partir de la seva aprovació definitiva, i que figura com a document annex núm. I
d’aquest acord.
Segon. Exposar al públic aquest acord, mitjançant un edicte que s’ha de publicar al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació, per un termini de
trenta dies hàbils per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentarhi les reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació
durant l'esmentat termini, aquest acord esdevindrà definitiu, sense necessitat de nou
acord plenari.
Tercer. En aplicació del principi de transparència, fer públic aquest acord en la seu
electrònica municipal, d’acord amb els articles 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
ANNEX I
Ordenança Fiscal núm. 19: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL
1. S’afegeixen les següents tarifes al quadre de l’apartat primer de l’article 6, titulat
“quota tributària”:
-Dinar lactants: 3 euros/u
-Berenar lactants: 0,90 euros/u
El servei de menjador de dinar i berenar de lactants inclou l’atenció durant
l’alimentació, els hàbits d’higiene i el descans per part del personal propi de l’escola
bressol. El servei no inclou la llet que els infants consumeixen, ja que serà cada
família la que portarà la seva llet segons les seves preferències.
2. Es modifica l’apartat 11 de l’article 7, titulat “Acreditament i període impositiu”
amb el següent redactat:
11  Baixa del servei d’escola bressol:
1. Baixa d’ofici: la baixa del servei d’escola bressol aprovat d’ofici pels motius
de pèrdua de plaça establerts en el Reglament de Règim Intern de les Escoles
Bressol, tindrà efectes a partir del mes següent a la data de la resolució.
2. Baixa a sol·licitud de la persona interessada: per cursar la baixa del servei
cal omplir i signar la sol·licitud corresponent i lliurar-la a la Secretaria de
l’escola bressol o realitzar un registre d’entrada a l’Ajuntament de Celrà com
a màxim el dia 28 del mateix mes, i tindrà efectes a partir del mes següent.
Excepte en el mes de desembre, que el termini per cursar la baixa serà com
a màxim el dia 20 de desembre, i tindrà efectes a partir del dia 1 de gener.

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

GM PDeCAT: David Mas Roselló, Irina Gil Abuin
8. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI
PER A LA TERMPORADA 2017-2018 I OBRIR LA SEVA CONVOCATÒRIA.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que es tracta de les
subvencions que s’atorguen cada any a les entitats que fomenten l’esport base al
municipi. La consignació pressupostària és de 12.000,00 euros, que es repartiran a
raó del número d’infants federats que presenten els clubs.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelràERC-AM, que proposa que, a banda de les subvencions que s’atorguen a les entitats
esportives, si es podria crear i atorgar un premi en funció dels mèrits i dels
objectius aconseguits. Aquest any hi ha hagut el cas del Club Patinatge Celrà, que
ha quedat cinquè d’Europa i potser se’ls hauria de premiar per la labor tan
extraordinària que han fet. I seria interessant crear una subvenció en funció dels
objectius aconseguits.
El Sr. Bartis respon que el que avui es proposa al Ple és fomentar l’esport base i no
atorgar diners pel fet d’assolir objectius en les diferents categories que les entitats
esportives competeixen. Indica que ell està més per fomentar que hi hagi més
infants que facin esport base que no pas per premiar objectius competitius però
tampoc és un tema tancat i s’hauria d’estudiar. Actualment, i des de que aquest
govern ha assumit l’Àrea d’Esports, els clubs esportius no han d’assumir cap
despesa que no vagi més enllà de la seva pròpia activitat i, pel que fa a la compra
de material d’ús col·lectiu per a les instal·lacions, l’assumeix l’Ajuntament i no com
abans que l’havien d’assumir els mateixos clubs.
Actualment, els ingressos de les entitats esportives mitjançant Ajuntament o quotes
familiars tan sols serveixen per pagar les despeses dels clubs (entrenadors,
desplaçaments, etc…) i això demostra que l’atenció que es fa als clubs esportius
respecte a la seva activitat diària té tot el suport de l’Ajuntament.
Per tant, aquesta nova proposta que planteja el Sr. Fernàndez el govern municipal
la recull per estudiar-la i donar una resposta.
Tot seguit, l’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea,
secretària, que fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1. És interès de l’Ajuntament de Celrà concedir subvencions a entitats esportives de
Celrà per a la temporada 2017-2018 i obrir-ne la convocatòria.
2. Ha emès informe la secretària de la corporació en relació amb la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases s'han de sotmetre
a informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s'han de publicar en el

Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació. Una referència
d'aquest anunci s'ha d'inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. De conformitat amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació de les
bases correspon al Ple de la corporació.
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 239-241 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 articles 118-129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;
4. I vista la competència del Ple, de conformitat amb l’article 22.2.q 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 i l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per atorgar subvencions a favor
d'entitats esportives de Celrà per a les activitats dutes a terme durant la temporada
2017-2018, i que s’adjunten com a annex a aquest acord.
Segon. Exposar al públic aquestes bases mitjançant un anunci que s’ha de publicar al
Butlletí Oficial de la Província, a l’e-tauler de la pàgina web i al tauler d’anuncis de la
corporació. Una referència del mateix s’inserirà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya durant un termini de vint dies hàbils perquè es puguin presentar
reclamacions. En el supòsit de no formular-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva.
Tercer. Obrir la convocatòria pública per atorgar aquestes subvencions, que es regirà
per les bases reguladores a les quals fa referència el punt primer d’aquest acord.
Haurà de publicar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions i un extracte de la
mateixa al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Quart. Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord.
ANNEX
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS
ESPORTIVES DEL MUNICIPI, TEMPORADA 2017-2018

1. Disposicions generals
El marc jurídic que regula aquestes bases és el següent:
- La Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
- Normativa aprovada per l’Ajuntament de Celrà en relació amb subvencions
atorgades a tercers i recollida a les bases d’execució del pressupost municipal.
2. Objecte
1. Aquestes bases tenen com a objectiu la fixació del procediment a seguir per a la
sol·licitud, concessió i justificació de les subvencions en matèria esportiva per a les
entitats esportives sense ànim de lucre de Celrà.
2. La finalitat principal de les subvencions és ajudar els clubs i entitats esportives que
treballen l’esport base i/o promoció, així com en l’àmbit general de l’esport i en
l’organització d’activitats esportives, fomentant així l'activitat física al municipi.
3. Es subvencionaran aquelles activitats dutes a terme durant la temporada 20172018.
3. Destinataris
Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les entitats sempre que no
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que reuneixin els requisits
següents:
1. Que siguin entitats esportives sense ànim de lucre, inscrites a la Direcció General
de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
2. Que estiguin inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Celrà.
3. Que tinguin la seu social al municipi.

4. Procediment de publicació
L’Ajuntament de Celrà publicarà les bases reguladores per a l’atorgament d’aquests
ajuts mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la província de Girona i al tauler
d’anuncis de la corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, durant un termini de vint dies hàbils, per tal que s’hi
puguin presentar reclamacions. En el supòsit de no formular-se’n cap, l’aprovació
inicial esdevindrà definitiva.
5. Criteris per a la fixació i concessió de les quanties
El criteri objectiu que es valorarà serà el següent:


Nombre d’esportistes nascuts entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre
de 1999. S’ha de justificar mitjançant certificat de les federacions
corresponents o amb el justificant de les quotes pagades durant tota la
temporada.

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Celrà, atenent a aquest criteri, emetrà la
proposta de repartiment de la subvenció tenint en compte el nombre total
d’esportistes de totes les entitats que presentin sol·licitud, l'import corresponent a la
despesa màxima prevista per a la concessió d’aquestes subvencions (12.000,00
euros) i el nombre d’esportistes que justifiqui l’entitat que sol·licita la subvenció,
atenent a la fórmula següent:
12.000,00 Euros
Número total d’esportistes

=X

La X es multiplica pel nombre d’esportistes de l’entitat, i aquest serà
l’import de la subvenció a concedir.
La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquestes subvencions es farà en
funció del nombre d'entitats que sol·licitin la subvenció.
La suma dels ajuts atorgats a les entitats beneficiàries no podrà excedir de la
despesa màxima prevista en aquestes bases.
6.Forma i termini de presentació de sol·licituds
1. La presentació de la sol·licitud s’ha de fer dins el termini i en la forma que
s'estableix a continuació, mitjançant el model normalitzat que es podrà recollir a
l’Ajuntament en horari del Registre General, i que s'adjunta com a ANNEX 1.
2. Les sol·licituds s’han de presentar, degudament omplertes, al Registre General de
l’Ajuntament de Celrà, en horari d’atenció al públic:
Dimarts a dijous de 8.30 h a 14.30 h i de 16.30 h a 19.00 h
Divendres de 8.30 h a 14.30 h
Durant els mesos de juliol i agost l’horari d’atenció al públic és de 8.30 h a 14.30 h,
de dilluns a divendres.
3. El termini per presentar la sol·licitud, des de la publicació íntegra de les bases en
el BOP un cop aprovades definitivament, finalitzarà el dia 15 d’octubre de 2018.
No s’acceptaran sol·licituds fora d’aquest termini.
4. A la sol·licitud s’hauran d’adjuntar els originals o les còpies compulsades dels
documents següents:
1. Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI), que ha de ser la
representant de l'entitat segons els seus estatuts.
2. Estatuts de l'entitat esportiva sol·licitant i de l'acta de constitució, llevat el
supòsit que ja s’hagin presentat abans a l'Ajuntament i sempre que no hagin
experimentat cap modificació.
3. Targeta del NIF de l'entitat.
4. Dades referents a l'entitat esportiva sol·licitant (veure ANNEX 2).
5. Relació d'ingressos i de despeses de la temporada 2017-2018 (veure ANNEX
3).
6. Document acreditatiu d'estar inscrites a la Direcció General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya.
7. Declaració responsable que acrediti que l’entitat està al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la seguretat social (veure ANNEX 4).
8. Fitxa d’alta de creditor amb la conformitat de l’entitat bancària.
9. Memòria de l'activitat a subvencionar.
10. Donat que es tracta d'una despesa de la temporada 2017-2018, es podrà
adjuntar tota la documentació justificativa que consta al punt 11 de les bases.
5. Si amb les sol·licituds no s’acredita algun dels requisits, es concedirà un termini de
10 dies hàbils perquè s'esmenin els defectes. Si transcorregut aquest termini no s’ha
aportat la documentació requerida, es considerarà que la persona interessada
desisteix de la seva sol·licitud.
L’Ajuntament de Celrà podrà sol·licitar la documentació complementària que cregui
oportuna per justificar la finalitat de la subvenció, en especial les fitxes federatives
fins als 18 anys.

7. Procediment d’atorgament de les ajudes
1. Finalitzat el període de presentació de sol·licituds, l'Àrea d'Esports valorarà i
emetrà una proposta de resolució de subvenció per a les entitats beneficiàries en
funció dels criteris establerts en aquestes bases.
2. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es
tramitarà en règim de concurrència competitiva.
3. L’Ajuntament de Celrà, d’acord amb la proposta emesa per l'àrea d'esports,
adoptarà un acord per Junta de Govern Local que serà notificat degudament a les
entitats esportives.
4. L'import de la subvenció que atorga l'Ajuntament en cap cas podrà ser de tal
quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos
o recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades.
8. Obligacions del beneficiari
Són obligacions de les entitats beneficiàries, a més de les establertes per l’article
14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les següents:
1. Complir amb l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el
comportament que fomenta la concessió de la subvenció.
2. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determini la
concessió.
3. Sotmetre’s a les actuacions que ha d’efectuar l’òrgan que la concedeix i a
qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents, i aportar tota la documentació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
inclosos els elements electrònics, mentre puguin ser objecte de les
actuacions de comprovació i control.
5. Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Celrà en
qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o
actuacions que siguin objecte de subvenció.
6. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació
aplicable.
7. Les entitats hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la seguretat social.
S’entendrà per acceptada la subvenció concedida a menys que hi renunciïn
expressament en el termini de deu dies hàbils des de notificació de l’acord de
concessió de la subvenció.
9. Crèdit pressupostari
La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquestes subvencions és de
12.000,00 euros, que van a càrrec de l’aplicació pressupostària 48900.3410.40
“transferències entitats esportives” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà de l’any
2018.
10. Forma de pagament
El pagament de les subvencions del 100% es farà efectiu a cada entitat beneficiària
una vegada que hagin justificat degudament la subvenció atorgada.
11. Justificació

Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa en el
Registre d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de Celrà.
La documentació que hauran d’aportar és la següent:
1. Certificació del/la secretari/a de l'ens, amb el vistiplau de la Presidència de
l'entitat esportiva on consti que les activitats s'han realitzat, que el total de
les fonts diverses de finançament de l'actuació no ha superat el 100 % del
seu cost, i les despeses efectuades amb identificació del proveïdor, número
de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. Caldrà adjuntar
les factures justificatives o documents acreditatius de la despesa realitzada.
La despesa s’ha de pagar abans que finalitzi el termini de justificació (veure
ANNEX 5).
2. Certificat de les federacions corresponents de les fitxes federatives fins als
18 anys.
3. Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
En el cas que es presentin documents justificatius originals es copiaran i compulsaran
a l'efecte de poder retornar-los a l'entitat.
12. Actuacions de comprovació
L’Ajuntament de Celrà pot dur a terme actuacions de comprovació sobre l’execució
correcta de l’actuació i gestió de la subvenció. A tal efecte, caldrà facilitar a
l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment així com qualsevol
altre acte de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans
competents amb l’aportació de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici
de les actuacions anteriors.
13. Obligacions de les persones beneficiàries
Els beneficiaris dels ajuts tindran les obligacions establertes per l’article 14.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
S’entendrà per acceptada la subvenció concedida a menys que hi renunciïn
expressament en el termini de deu dies hàbils des de la notificació de l’acord de
concessió de la subvenció.
14. Causes de revocació i reintegrament
1. L’Ajuntament de Celrà pot iniciar el procediment de revocació dels ajuts concedits
per alguna de les causes següents:




L’ocultació d’informació necessària per valorar correctament la sol·licitud o la
falsedat en la documentació presentada.
El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió
de l’ajut.
L’incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.

2. En el cas que es produeixi un incompliment de les bases, s’iniciarà l’expedient de
revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, es demanarà el reintegrament de
les subvencions amb els interessos legals corresponents.
15. Protecció de dades
Les dades que faciliti el/la sol·licitant s’incorporaran a un arxiu de l’Ajuntament de
Celrà i s’utilitzaran exclusivament per a la seva administració.
En qualsevol moment, la persona interessada pot exercir els seus drets d’accés,
rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, tot adreçant-se a la corporació.

16. Acceptació de les bases
La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Disposició final primera
1. L’Ajuntament de Celrà es reserva el dret de resoldre els dubtes i/o discrepàncies
que sorgeixin en la interpretació d’aquestes bases.
2. En tot allò que no estigui previst en aquestes bases, serà aplicable el que estableix
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i el seu reglament de desenvolupament aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol.
ANNEX 1 . SOL·LICITUD
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ
Entitat:
CIF entitat:
Representant entitat:
NIF:
Domicili a efectes de notificacions:
Telèfon:
E-mail:
SOL·LICITO:
Subvenció
per
al
foment
_______________________________________

de

l’activitat

de

Pressupost de l’activitat ________________ €
Subvenció que es sol·licita a l’Ajuntament _________________ €
Altres subvencions públiques _____________________ €
En/Na
____________________________________________________________________
__
com
a
representant
de
l’entitat
___________________________________________________
adjunto
la
documentació següent: (veure el PUNT 6È DE LES BASES)
(...)

Signat:

Celrà, ___ de _____________________ de 2018

A L’ATENCIÓ DE L’ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

(Les dades que faciliteu s’incorporaran a un fitxer creat per l’Ajuntament de Celrà per
deixar constància de l’entrada i sortida de documents, seguiment dels tràmits,
actuacions i l’exercici de les seves competències i funcions. Únicament seran
comunicades a altres administracions públiques en els casos previstos legalment. En
qualsevol moment, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació adreçant-vos a Alcaldia).
ANNEX 2. DADES REFERENTS A L'ENTITAT ESPORTIVA
En __________________________________________________________, amb
DNI _________________, i com a responsable de la Secretaria de l'entitat
esportiva___________________________________________________________
CERTIFICO:

ENTITAT
Nom:

Domicili:

CIF:

Número registre en el
Registre d'Entitats Esportives:
Any creació:

JUNTA DIRECTIVA
Presidència:

Vicepresidència:

Secretaria:
Tresoreria:

Vocalia:

Vocalia:

Vocalia:

NÚMERO SOCIS/ES
Homes:

Dones:

Total:

I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de la Presidència de l'entitat.
El/la secretari/ària

El/la president/a

ANNEX 3. INGRESSOS I DESPESES TEMPORADA 2017-2018
En ___________________________________________________________, amb
DNI __________________, i com a responsable de la Secretaria de l'entitat
esportiva ___________________________________________________________
CERTIFICO:
Que les despeses i ingressos de la temporada 2017-2018 han estat els següents:
DESPESES ENTITAT ESPORTIVA:
CONCEPTE:
1.
2.
3.
4.
I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de la Presidència de l'entitat.

Secretari/ària

Vist i plau

El/la president/a

ANNEX 4 – CERTIFICAT D'ESTAR AL CORRENT
En____________________________________________,
amb
DNI
_____________________ i com a responsable de la Secretaria de l'entitat esportiva
_________________________________________________________
CERTIFICO:
Primer. Que l’entitat està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
seguretat social i que estic al corrent de les meves obligacions fiscals.
Segon. Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat.
I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de la Presidència de l'entitat.
Secretari/ària

Vist i plau

El/la president/a
ANNEX 5. MODEL JUSTIFICACIÓ DESPESA
_________________________________________________________,
de l'entitat______________________________

secretari/a

CERTIFICO:
Primer. Que l’import total de les despeses realitzades de les activitats dutes a terme
per ______________________________________ durant la temporada 2017-2018,
ha estat de _________________ €.
Segon. Que s’adjunten les factures degudament autenticades, rebuts originals i les
seves còpies en documents enumerats de l’1 al ____ de les despeses esmentades,
amb les dates de pagament i que són les que s’indiquen:
N.

Tercer

Data
factura

NIF

descripció despesa

€

Data
pagament

Tercer. Que s’han executat les activitats derivades de l’objecte subvencionat del qual
se sol·licita subvenció amb el grau de compliment, resultat i incidències que es
detallen en la memòria adjunta.
Quart. Que la subvenció ha servit per realitzar l’activitat que és objecte de la
subvenció sol·licitada/concedida.
Cinquè. Que la quantia de la subvenció efectuada per l'Ajuntament de Celrà,
conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l'actuació, no
supera el cost total de la mateixa.
I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de la Presidència de l'entitat.
Secretari/ària

Vist i plau

El/la president/a
________________, __ de ____________ de 2018

La proposta, un cot sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP-AM: Daniel Cornellà Detrell, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Jan
Costa Rengel, Mar Camps Mora, Mercè Amich Vidal, Sònia Fortià Martí
GM ICelrà-ERC-AM: Gerard Fernàndez Tatjé, Enric Cabarrocas Illa, Jordi Puig Boada,
Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: David Mas Roselló, Irina Gil Abuin
9.
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I ARTÍSTICA I
PER LA LLIBERTAT DE PABLO HASÉL I VALTÒNYC.
L’alcalde llegeix la proposta al Ple:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Pablo Rivadulla, conegut amb el nom artístic de Pablo Hasél (nascut a Lleida el 1988)
i Josep Miquel Arenas Beltran, conegut com a Valtònyc (nascut a Sa Pobla el 1993)
són dos rapers que sumen junts penes de presó de vuit anys i sis mesos per
«enaltiment del terrorisme» i «injúries a la corona» a les seves lletres en cançons
com El fascismo se cura muriendo, Microglicerina, Juan Carlos el Bobón... La Sala
Penal del Tribunal Suprem ja ha ratificat la condemna de l’Audiència Nacional
espanyola de tres anys i mig pel mallorquí, mentre que Hasél espera l’ordre d’ingrés
a presó –el 2015 també va ser condemnat per l'alt tribunal per «enaltiment del
terrorisme».
El hip hop és un moviment artístic en què s'encabeix el raper, que de fet n'és una de
les quatre potes imprescindibles, junt amb DJ, el breakdancing i el grafit. Aquest
moviment artístic va néixer a la dècada dels 70 del segle XX entre les comunitats
afroamericanes i hispanoparlants del Bronx, a Nova York. Tot i que els rapers
mainstream que s'han popularitzat entre nosaltres, com Porta per exemple, són més

masclistes que una altra cosa (i potser per això mai cap jutge els ha portat a cap
judici), el rap va néixer on va néixer i els temes de què parla són molts, tot i que els
principals, tant als Estats Units com a l'Estat francès (el lloc d'Europa on més força
té), són la vida als carrers, la crítica social i la reivindicació política.
Si això ho unim a la utilització d'un llenguatge baix i volgudament barroer, és clar
que quan un raper parla de política ho fa en termes completament diferents als que
utilitzen vostès en aquesta sala. «Adequació» se'n diu al fenomen i s'estudia a primer
d'ESO a l'assignatura de Llengua Catalana i Literatura, però també a la de Lengua
Castellana y Literatura pel que no podem dir que tingui res a veure amb cap
«adoctrinament». Als Estats Units això ho tenen més que clar i si bé és veritat que la
ultradreta americana odia a mort els rapers que els ataquen -que no són pocs- ni
l’ultradretà de Donald Trump tindria l'ocurrència de tirar endavant una llei que
aplicada portés algú a la presó pel que diu o canta.
Si vostès llegeixen o escolten qualsevol de les lletres de Public Enemy, un dels grups
de referència de la música afroamericana als Estats Units, pot ser que no els agradin
i fins i tot les trobin fastigoses però allò que plantegen és el que moltes persones
pensen, i expressat en el llenguatge que moltes persones utilitzen correntment.
Diuen coses com:
«Elvis era un heroi per a la majoria, però mai ens va voler dir ni una
merda, per tal que vegeu com n'era de racista aquell 'mamó'; ras i curt,
fill de puta ell i John Waine! Sóc negre i n'estic orgullós»
I mai ningú per això els ha posat ni tan sols en dubte. Ni els han prohibit ni els han
portat a la presó per allò que canten o diuen.
A l'Estat espanyol, existeixen lleis que, aplicades, poden portar gent a la presó per
allò que diuen o canten. És per això, perquè defensem la llibertat d'expressió i el
respecte per les creacions artístiques com un dels centres de qualsevol societat
democràtica, davant l'empresonament dels rapers Valtòyc i Pablo Hasel, que des del
grup municipal de la CUP, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la
modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del
terrorisme a casos com el de Josep Valtònyc i Pablo Hasél. A més demanem la
derogació immediata del delicte d’injúries a la Corona, recollit en els articles 190 i
491 del Codi Penal.
Segon. Que l’Ajuntament defensi públicament la llibertat d'expressió i de creació
artística com un dels pilars centrals de la nostra societat democràtica.
Tercer. Que l'Ajuntament doni suport a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes,
músics i veïns i veïnes en general que s’organitzen al voltant de la defensa de la
llibertat d’expressió.
Quart. Que l’Ajuntament es solidaritzi públicament amb els rapers Valtònyc i Pablo
Hasél, així com amb qualsevol artista que pateixi persecució per les seves obres de
creació.
Cinquè. Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a impulsar els canvis
legislatius necessaris per a la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat
Ciutadana, per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment
en les expressions artístiques.

Sisè. Fer tramesa d’aquest acord al Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats

L’alcalde recorda que, com a mostra de solidaritat, el cap de setmana previ a la
Festa major es va fer un concert solidari on el protagonista va ser en Valtònyc, que
va anunciar que en 15 dies entraria a la presó els tres anys i mig als quals ha estat
condemnat. És cert que és un jove compromès amb un estil de música agressiu,
bastant diferent als habituals, però pel què no se l’ha de ficar a presó ni acusar
d’enaltiment del terrorisme ni injúries a la corona quan l’únic que fa és expressar el
seu art. I, com passa amb tots els estils artístics (plàstics, escrits, orals... ) qui vol
els escolta i qui no vol, no.
Des de Celrà s’ha iniciat una solidaritat directa amb aquestes persones doncs és
molt injust tot el que està passant, especialment quan una persona tan jove ha
estat condemnada a entrar tants anys de la seva vida a la presó. Tot plegat no
deixa de ser una vergonya, gens estranya sabent quin peu calça la justícia
espanyola.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelràERC-AM, que està totalment d’acord i també agraeix la nova redacció de la moció
doncs el document inicial que se li va fer arribar s’ajustava més a una cançó rapera.
L’alcalde respon que aquesta no és la versió que li va arribar a l’equip de govern per
part dels grups de solidaritat amb aquests dos rapers i per aquest motiu es va
modificar.
El Sr. Fernàndez insisteix que aquesta moció s’adequa més i és més acurada per a
un Ple.
La proposta, un cot sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP-AM: Daniel Cornellà Detrell, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Jan
Costa Rengel, Mar Camps Mora, Mercè Amich Vidal, Sònia Fortià Martí
GM ICelrà-ERC-AM: Gerard Fernàndez Tatjé, Enric Cabarrocas Illa, Jordi Puig Boada,
Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: David Mas Roselló, Irina Gil Abuin
10.

ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

No n’hi ha.
11.DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, l’alcalde dóna compte al Ple de les resolucions que ha
adoptat des de l’ultima sessió ordinària plenària, per tal que els regidors coneguin
el desenvolupament de l’administració municipal als efectes del control i fiscalització
dels òrgans de govern, previstos en l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

reguladora de les bases del règim local. L’alcalde dóna compte al Ple dels decrets
d’Alcaldia, que es relacionen tot seguit:

Registre Interessat
2018/0293
2018/0292
2018/0291
2018/0290
2018/0289
2018/0288
2018/0287
2018/0286
2018/0285
2018/0284
2018/0283
2018/0282
2018/0281
2018/0280
2018/0279
2018/0278
2018/0277
2018/0276
2018/0275
2018/0274
2018/0273
2018/0272
2018/0271
2018/0270
2018/0269
2018/0268
2018/0267
2018/0266
2018/0265
2018/0264
2018/0263
2018/0262

Descripció
Convocatòria Comissió Informativa Directorial: 2
SECRETARIA
de maig de 2018
COMPTABILITAT
Aprovació relació factures F/2018/16
Adjudicació contracte menor serveis: neteja de
SECRETARIA
parcel·la
Adjudicació contracte subministrament: 25 fanals
SECRETARIA
sector Pujada d’en Prat
Aprovació
conveni
col·laboració
pràctiques
INSTITUT VALLVERA
estudiant
Aprovació
conveni
col·laboració
pràctiques
INSTITUT VALLVERA
estudiant
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia
ADAMO TELECOM IBERIA SA
llicència urbanística
SECRETARIA
Adhesió a la Setmana de l’Energia 2018
Adjudicació contracte privat: concert revetlla de
CULTURA
Sant Joan
Adjudicació contracte privat: concert de tarda
CULTURA
Orquestra Maravella
Adjudicació contracte privat: piromusical Festa
CULTURA
Major
Adjudicació contracte de serveis: lloguer tren
CULTURA
turístic Festa Major
CULTURA
Adjudicació contracte privat: Gresca Fresca
CULTURA
Adjudicació contracte privat: La Puça Diatònica
CULTURA
Adjudicació contracte privat: Zum
CULTURA
Adjudicació contracte privat: Un tren de cançons
Acolliment subvenció DIGI: Pla a l’Acció 2018SECRETARIA
2019
O.R.LL.
Rectificació import liquidació de taxa
Adjudicació contracte privat: espectacle Una
CULTURA
d’aventures
CULTURA
Adjudicació contracte privat: Fel Faixedes
Autorització ús sala entitats Associació moving
CULTURA
tree
COMPTABILITAT
Pagament en concepte de locomoció i dietes
Autorització llicència ocupació temporal per
O.R.LL.
curtmetratge
SECRETARIA
Contracte menor serveis: telefonia mòbil
COMPTABILITAT
Aprovació relació factures remesa F/2018/15
Adjudicació contracte subministrament: vaixella
SECRETRIA
per a la Festa Major
SECRETARIA
Beneficiaris Premi Porta a Porta 2017
Aprovació
modificació
pressupost
4/2018:
INTERVENCIO
generació crèdit
Relació provisional aspirants admesos i exclosos
SECRETARIA
convocatòria 1 vigilant
Convocatòria junta de govern local ordinària de
SECRETARIA
data 17 d’abril de 2018
Sol·licitud
autorització
instal·lació
càmeres
AJUNTAMENT DE CELRA
videovigilància
Contracte menor serveis: subministrament i
SECRETARIA
muntatge d’un fanal

2018/0261 P.P.C.
2018/0260 DISA PENINSULA SLU
2018/0259 M.G.P.
2018/0258 F.R.R.
2018/0257

G-SOFT ONLINE SOFTWARE
SLU

2018/0256 PIELES QUINTANA SA
2018/0255 SECRETARIA
2018/0254 AGEA OLIVERAS CB
2018/0253 EMC
2018/0252 COMPTABILITAT
2018/0251 SECRETARIA
2018/0250 TIRGI
2018/0249 CULTURA
2018/0248 SECRETARIA
2018/0247 EDUCACIO AJUNTAMENT
2018/0246 RECAPTACIO
2018/0245 SECRETARIA
2018/0244 SECRETARIA
2018/0243 SECRETARIA
2018/0242 RECAPTACIO
2018/0241 COMPTABILITAT
2018/0240 RECAPTACIO
2018/0239 SECRETARIA
2018/0238 CULTURA
2018/0237 RECAPTACIO
2018/0236 RECAPTACIO
2018/0235 J.P.N.
2018/0234 M.S.M.
2018/0233 ESCOLA FALGUERES
2018/0232 ESCOLA FALGUERES
2018/0231 ESCOLA FALGUERES
2018/0230 SECRETARIA
2018/0229 SECRETARIA
2018/0228 R.V.O.
2018/0227 SECRETARIA
2018/0226 COMPTABILITAT

Concessió targeta aparcament persones amb
discapacitat
Atorgament permís abocament
Donar per complimentat el tràmit de comunicació
prèvia obra menor
Donar per complimentat el tràmit de comunicació
prèvia obra menor
Donar per complimentat el tràmit de comunicació
prèvia llicència urbanística
Donar per complimentat el tràmit de comunicació
prèvia llicència urbanística
Autorització tractament residual de vehicle
abandonat
Pagament de les despeses derivades dels
subministraments elèctrics
Sol·licitud subvenció GENCAT funcionament EMDC
Aprovació relació factures remesa F/2018/14
Acceptació cessió gratuïta porció finca
Adjudicació contracte menor serveis: reforç
recollida comercial paper-cartró
Autorització ús local festa aniversari
Aprovació Pla Seguretat punt recàrrega elèctric
Calendari del procés de preinscripció i matrícula
EB municipals curs 2018-2019
Aprovació liquidacions taxa prestació servei
menjador març 18 escoles bressol
Convocatòria Ple ordinari: 10 d’abril de 2018
Acolliment subvenció redacció Pla Local Habitatge
Imposició sanció per infracció administrativa
Aprovació liquidacions preu públic prestació servei
cursos i tallers esportius abril-juny
Aprovació relació factures remesa F/2018/13
Aprovació alta a l’EB municipal
Acolliment subvenció DDGI: acció i foment de
l’activitat física i l’esport
Autorització ús local per a la celebració de festes
aniversari
Aprovació liquidacions preu públic prestació servei
cursos i tallers abril-juny
Aprovació liquidacions taxa prestació servei escola
de dansa abril-juny
Autorització traspàs dret funerari
Autorització traspàs dret funerari
2n
pagament
subvenció
Projecte
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El Ple es dóna per assabentat.
12.PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT,
que, en primer lloc, vol felicitar tothom per haver fet possible la Festa Major i a
l’equip de govern per haver-la fet tan participativa. Tan sols lamenta que la
climatologia no hagi acompanyat gaire però igualment s’ha pogut gaudir i li consta
que la gent ha quedat força contenta.
Seguidament, pregunta el següent:
1. Medi ambient: pel que fa a la substitució dels cubells grisos,
fent a bon ritme el canvi de les bosses?

la gent està

2. Piscina coberta: a la presentació de l’estudi de viabilitat no va assistir-hi
gaire gent. Com ja ha explicat el regidor, és un tema delicat i precisament
l’empresa que gestionava la piscina a Sant Hilari Sacalm era la mateixa per
a la qual ell hi treballa i va tenir molts problemes amb l’Ajuntament
d’aquesta població perquè no efectuava els pagaments quan tocava. Per
aquest motiu es va rescindir l’acord que existia de concessió. Les dades
exposades són reals: 800 abonats i tot i això l’Ajuntament encara ha de
posar diners. Cal valorar si pot ser un tema social que faci cohesió amb la
Llera del Ter, Sarrià, Medinyà i Sant Julià de Ramis, per exemple.
Agraeix el Sr. Jordi Rosell l’interès demostrat per aquesta qüestió i per haver
aconseguit tantes signatures. El seu grup municipal ja ho tenia establert des
de feia dues legislatures en el seu programa electoral però és cert que la
situació econòmica des d’aleshores ha canviat i ja no s’atorguen tantes
subvencions per a construccions d’instal·lacions esportives. Fins i tot, des de
la Conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya, es recomana que
poblacions de menys de 30.000 habitants no arrisquin tant a l’hora de fer
aquest tipus d’instal·lacions.
Per aquest motiu, amb els antecedents que existeixen, les explicacions
donades i coneixent una mica aquest món, també troba arriscat fer una
piscina coberta amb la possibilitat d’haver d’hipotecar el pressupost.
3. Infoparticipa: a banda de felicitar els ajuntaments que assoleixen el 85 %
d’objectius fixats, amb Celrà ja són nou els municipis gironins que ho
aconsegueixen i això vol dir que s’estan fent bé les coses.
4. ACA: es va fer una presentació on es van donar a conèixer les diferents
maneres de fer la depuradora i precisament la proposta que van tenir la
possibilitat de valorar inicialment els tres grups municipals és la que es
considera més encertada.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de
Participació i Medi Ambient, que respon el següent:
1. Cubells: ha vingut força gent a recollir les bosses del recanvi de resta, tot i
que no tots els habitatges ho han fet. El que sobta és que els cubells

retornats són tan sols 20/30, la qual cosa significa que la gent se’ls queda.
No deixa de ser molt sorprenent perquè cada vegada que s’anaven a fer
visites als domicilis de gent que no participava, la seva queixa era que no
tenien espai i els pisos eren petits. I un cop s’implanta aquest nou sistema
de les bosses de resta, els cubells retornats han estat mínims.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica, que respon el següent:
2. El Sr. Bartis agraeix la seva reflexió i la considera molt important doncs és
una persona acostumada a gestionar equipaments d’aquesta tipologia i el fet
que assistís a aquesta presentació i ara es mostri d’acord amb l’equip de
govern que és un risc difícil d’assumir ho agraeix molt, especialment si es té
en compte la seva experiència. I la comparativa amb el municipi de Sant
Hilari és significativa doncs és de característiques molt similars a Celrà.
L’alcalde respon el següent:
4. La proposta que es va presentar va ser validada per l’ACA i va deixar clar
que aquella era la seva proposta, tot i que és obligatori presentar
alternatives. Donat que l’ACA ha d’assumir els costos de manteniment ho vol
fer d’aquesta manera concreta. I detecta molt bona predisposició de l’ACA
perquè després de negociacions va canviar l’articulat de la Llei de conques
perquè la depuradora de Celrà es pogués ampliar.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelràERC-AM, que felicita totes les entitats i tothom que ha fet possible la Festa Major,
felicita l’Ajuntament pel premi de l’Infoparticipa
i felicita tothom que hi ha
participat en la feina que, que després de cinc anys de treballar-hi, ha donat lloc a
la nova pàgina web de la corporació.
Tot seguit, exposa i/o pregunta el següent:
1. Independentment que opina que la proposta de l’ACA és la més adient i la
que més convé, no es pot dir que el manteniment anirà a càrrec de l’ACA
doncs el seu manteniment el pagaran els ciutadans i les empreses del
municipi mitjançant els seus impostos.
2. Arran de l’exposició del llibre de les excavacions de la Torre Desvern,
demana el compromís públic de l’Ajuntament per continuar les excavacions
fins exhaurir la potencialitat arqueològica del jaciment. En el seu moment
ells van comentar que hi havia més feina per fer i donat que no s’atorguen
subvencions per actuar-hi es podria aprofitar aquest lapsus de temps per
seguir amb les excavacions. I fins i tot incrementar la dotació econòmica
perquè puguin estar-hi més temps doncs les actuals són molt petites i
poden contribuir a que aquestes actuacions es vagin dilatant en el temps. La
Torre Desvern s’ho val.
3. A la rotonda de la sortida de Celrà direcció Girona, i especialment aquets
dies de pluja, hi ha tendència que els vehicles es desplacin cap a la dreta i
pregunta si es pot demanar al Departament de Carreteres que la propera
vegada que posin quitrà al municipi mirin de posar-ne també en aquesta
rotonda perquè tingui una inclinació adequada.

Pregunta si es pot demanar, per enèsima vegada, si poden posar senyals
direcció cap a Figueres per entrar a la Nacional II. És un senyal que no hi és
i els turistes van perduts i quan se n’adonen ja han entrat a l’autopista i
moltes vegades han de pagar peatges. Considera que està fet de manera
intencionada perquè la gent hagi d’entrar a l’autopista i pagar-la.
4. Pel que fa a la presentació del treball fet de la piscina coberta, el Sr. Jordi
Rosell no va poder assistir-hi. Donat que ell ha fet molta feina al respecte,
se li pot fer arribar una còpia del resultat d’aquest estudi?
5. Al barri de Palagret, especialment a les voravies i al quitrà, està creixent
una quantitat de vegetació exagerada. Aquest any s’ha fet tractament? I si
s’ha fet, funciona? Cal mirar-s’ho perquè sembla un barri abandonat.
6. L’Ajuntament ha agafat totes les factures dels grups musicals que han
actuat a la Festa Major. Això vol dir que l’Ajuntament assumeix
competències de la Coordinadora de Festes? Abans la Coordinadora tenia
destinada una assignació pressupostària força elevada per fer front a
aquests pagaments i sembla que aquest any la corporació ho assumeix
directament.
7. L’increment de participació dels premis Porta a Porta Premis PaP implica una
millor recollida selectiva o potser la gent s’ha espavilat per aconseguir el
premi i els resultats són els mateixos d’altres anys?
8. En relació amb els procediments sancionadors, s’ha notat una millora de
civisme i d’automòbils amb els vigilants municipals?
9. El mes que ve hi ha la flama del Canigó i els organitzadors que fins ara ho
gestionaven aquesta vegada no assumiran la seva organització.
L’Ajuntament podria donar recolzament a la nova gent que agafarà
l’alternativa? D’aquesta manera no es perdria una tradició de sis anys. Fins
ara la gestió l’han portat dues persones per a una tasca tan feixuga i
proposa que sigui una entitat del poble, amb el recolzament de
l’Ajuntament, la que es faci càrrec.
10. Felicita els pobles de Girona i Bordils perquè ja tenen un espai dedicat a l’1
d’octubre. I Celrà, enlloc de fer això, va dedicant espais a títols nobiliaris.
11.Qui controla ara els tempos de l’empresa FERA SL? És important ja obrir el
carrer.
L’alcalde respon el següent:

11. La condició que posa l’Ajuntament per obtenir els permisos per finalitzar els
pisos i posar-los de lloguer és que obrin la part de carrer que els correspon.
Per això, els tempos no els estableix l’Ajuntament sinó la mateixa empresa.
El Sr. Fernàndez comenta que d’aquesta manera el procés es pot dilatar
anys, a la qual cosa l’alcalde respon que no serà així doncs ja ha mantingut
reunions amb l’empresa i han deixat molt clar que no tenen cap interès a
mantenir-ho així doncs ho volen vendre i/o llogar i per això volen ja
desenvolupar la part del carrer que els correspon.
2. No cal cap compromís i fins i tot ja s’han mantingut converses amb el Sr.
Sagrera i hi continuen. No perquè avui s’hagi parlat aquí sinó perquè ja es
va acordar d’aquesta manera la setmana passada. El 2016 ja s’havia de
deixar de fer però l’Ajuntament va voler que continuessin treballant a
l’interior, moment que es va descobrir que una persona hi vivia amb les
seves pertinences privades. Durant el 2017 es va treballar i es van trobar les
restes visigòtiques, però aquest mateix any van donar per finalitzades les
excavacions al considerar que no podien continuar amb una persona vivintt’hi.
La grata sorpresa del Sr. Sagrera va ser que el dia de la presentació del llibre
l’Ajuntament va posar ordre al desgavell i va arreglar un tema endèmic des
de feia anys. Es van retirar els estris i objectes que no pertanyien al municipi
i que eren d’aquesta persona i, quan els arqueòlegs van comprovar que
l’Ajuntament va solucionar el problema, van decidir que continuarien
excavant. La idea és continuar fent millores a la torre a més de buscar
finançament.
3. S’ho apunta i farà les demandes corresponents.
4. Com a alcalde, ja el va trucar uns dies abans de la presentació per explicar-li
tot personalment doncs va considerar que enviar-li tot per correu era molt
fred. Li va explicar el resultat de l’informe i que té a la seva disposició
l’estudi a l’Ajuntament. Personalment, valora molt l’esforç que ha dut a
terme el Sr. Rosell.
6. Creu que no es miren molt els pressupostos perquè això no és el primer any
que passa. La Llei d’entitats va canviar fa uns anys perquè si les entitats
gestionen molts diners poden arribar a tenir problemes. El 2016 ja es van
fer els canvis oportuns per no carregar les entitats de quantitats importants,
tant a l’hora de rebre subvencions com a l’hora de pagar factures. I el que
es va fer va ser pactar amb l’entitat que les gestions més importants les
faria la Comissió i la gestió econòmica l’Ajuntament. Per aquest motiu, al
pressupost del 2016 la Coordinadora de Festes tan sols tenia assignats
5.000 €.
L’Ajuntament es fa càrrec de la despesa excepte les factures inferiors a
3.000 €, que gestionen les mateixes entitats.
8. Tal i com va comentar a l’últim Ple, actualment tan sols hi ha un vigilant
municipal, i no sanciona cada dia. S’han notat les millores doncs hi ha una
disminució de conflictes en les zones més problemàtiques i, no tan sols de
trànsit. També hi ha la picaresca de sempre de gent que si sap que al matí o
a la tarda no hi és el vigilant municipal i determinades persones continuen
actuant de manera incorrecta. Però sí que és cert que s’ha millorat molt en

temes de civisme i de places brutes, per exemple, gràcies no tan sols a la
seva potestat sancionadora sinó també pedagògica. I per ara està molt
satisfet del servei.
Tot i això, hi ha aspectes que no han millorat ni s’han aconseguit, com que la
gent aparqui el vehicle davant de La Caixa. Però els veïns moltes vegades
donen la matrícula del vehicle a l’Ajuntament i aleshores es poden anar a
visitar aquestes persones per fer-les saber que això no es pot fer.
9. L’Ajuntament està absolutament obert a col·laborar amb qui s’encarregui ara
de la gestió de la Flama pe donar-li el seu suport i que això es continuï fent.
I seria interessant que les persones que s’encarreguin a partir d’ara
vinguessin a parlar a l’Ajuntament per xerrar sobre la gestió i el que faci
falta.
10. Felicita Girona i Bordils per la Plaça 1 d’octubre i també cal felicitar Celrà
perquè actualment hi ha dues propostes sobre la taula en aquest aspecte. La
primera, que la plaça del mercat sigui la Plaça 1 d’octubre. I és arran
d’aquesta que surt la segona, proposada pel CDR Celrà, en un lloc més
discret però simbòlic: el parc de salut i zona verda que hi ha al costat de
Can Ponac, per ser aquesta instal·lació on es va anar a votar, a més
d’instal·lar també una placa commemorativa d’aquest dia.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelràERC-AM, que pregunta com estan regulats els guals al municipi si els vigilants
municipals també n’han de tenir cura, ja que no es poden retirar vehicles dels guals
si l’Ajuntament no disposa de servei de grua.
L’alcalde respon que es regula amb l’Ordenança de circulació del municipi. Els
senyals horitzontals de color groc ja indiquen clarament que no s’hi pot aparcar i, si
algú ho fa, serà multat.
El fet d’aparcar malament davant de sortides d’aparcament passa però relativament
poc en moments molt breus i llocs molt concrets, especialment en llocs on hi ha
comerços. La gent no aparca en una línia groga i s’hi està dues hores, sinó que són
moments molt curts.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de
Participació i Medi Ambient, que respon el següent:
5. L’altre dia va anar-hi a Palagret i potser amb tants dies de pluja sí que s’ha
accelerat més el creixement. No té constància de que la vegetació estigui
tan desorbitada i la setmana vinent anirà amb l’assessor i amb Galanthus.
És cert que fa temps que es vol canviar el concepte de que neteja és
sinònim d’herba ben tallada o curta. Moltes vegades és més brut deixar els
excrements del gos a terra i no recollir-los que no pas tenir potser un excés
de vegetació que, a la vegada, va bé que existeixi pel fet que l’any passat es
van deixar 4.000 marietes i així es van acomodant a aquest espai.
El Sr. Fernàndez contesta que moltes vegades l’Ajuntament obliga el propietari
d’una finca a netejar-la i, en canvi, l’Ajuntament no treu les males herbes que
creixen al carrer. I moltes vegades són les juntes de dilatació que s’han fet malbé i
amb una mica de ciment o silicona se solucionaria el problema.

L’alcalde comenta que aquest tema ja s’està tractant per trobar la millor solució per
a les escletxes que hi ha al carrer i evitar l’acumulació i la brutícia. Per exemple, a
Girona estan fent els mateixos tractaments que aquí i en alguns carrers, com Joan
Maragall, també s’hi troben herbes. Com Celrà, apliquen productes que no siguin
tòxics ni nocius per a la ciutadania i tot això comporta que hi hagi més herbes.
Independentment de que la pluja ho accelera tot.
7. Hi ha hagut un augment de la participació i no s’ha traduït en un augment
del percentatge assolit perquè l’any passat es van “atacar” els habitatges de
participació zero i aquest any s’ha anat als blocs amb més incidència per
incrementar la participació. I per això aquest any a veure si el percentatge
de recollida pot ser més elevat que el de l’any passat. Pel que fa al poble, la
recollida se situa aproximadament sobre el 80 %.
CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió i
l’aixeca a les 22.20 hores del que, com a secretària, dono fe.

