
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 6/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 12 de juny de 2018
Horari: de 20.30 h a 22.50 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
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

Absent

Sra. Sònia Fortià Martí, que excusa la seva assistència



DESENVOLUPAMENT     DE     LA     SESSIÓ

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

I
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8  DE
MAIG 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.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-
ERC-AM, que comenta que a la seva pregunta 3 de l’apartat Precs i preguntes, allà
on diu:

 (...) que la propera vegada que posin quitrà al municipi mirin de posar-ne
també en aquesta rotonda perquè el que hi ha actualment sembla una mica
deficient.

Que digui:

(...) que la propera vegada que posin quitrà al municipi mirin de posar-ne
també en aquesta rotonda perquè tingui una inclinació adequada.

No es formula cap observació més, per la qual cosa l’acta de la sessió ordinària del
dia 8 de maig de 2018 s’aprova per unanimitat.  

2. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 404/2018, DE 29 DE
MAIG,  RELATIU  A  LA  MODIFICACIÓ  DEL  DIA  DE  CELEBRACIÓ  DE  LES
SESSIONS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL.

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia 404/2018, de 29 de maig, que diu així:

En sessió plenària extraordinària de data 30 de juny de 2015 es va acordar establir
que les sessions ordinàries de la Comissió Informativa Directorial tindrien caràcter
mensual el dia i hora que establís el seu president.

Per  Decret  d’Alcaldia  353/2015,  de  data  2  de  juliol,  es  van  fixar  les  sessions
ordinàries  de  la  Comissió  Informativa  Directorial  pels  dimecres  anteriors  a  la
celebració del Ple ordinari, a les 19 hores.

Hi ha l’interès de modificar aquest dia de celebració de les sessions per tal que es
facin els primers dimarts de mes a la mateixa hora, havent donat la seva conformitat
els membres que integren la Comissió Informativa Directorial.

Per tot l’exposat, des d’aquesta Alcaldia i en ús de les atribucions que em confereix la
legislació 



HE RESOLT

Primer.  Modificar  el  dia  de  celebració  de  les  sessions  ordinàries  de  la Comissió
Informativa Directorial i fixar-lo pel dimarts anterior a la celebració del Ple ordinari, a
les 19.00 hores. 

Segon. Notificar aquesta Resolució als membres que integren la Comissió Informativa
Directorial.

Tercer. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple. 

El Ple es dóna per assabentat.

3. DONACIÓ DE COMPTE D’PASSUMPTES 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 368/2018

Es concedeix a la senyora M.S.P., tècnica auxiliar de joventut, la compactació del
permís de lactància per atendre la seva filla, amb efectes des del dia 1 de juny fins
al dia 21 de juny de 2018.

I també se li concedeix la compactació del permís de reducció d’un terç de la seva
jornada laboral per atendre la seva filla amb efectes des del dia 22 de juny de 2018
fins al dia 4 de setembre de 2018. 

Des del dia 5 de setembre fins al dia 5 d’octubre de 2018 la Sra. S. gaudirà de les
vacances de l’any 2018.

4. INFORMACIONS

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  es  va  celebrar  una trobada/xerrada a  l’Institut  de  Celrà
sobre persones refugiades a la que van assistir dos membres del col·lectiu
Open Arms i també de la Fundació Elin, associació que treballa a la frontera
sud a Ceuta.   
Agraeix  tothom  que  es  va  desplaçar  fins  a  Celrà  per  explicar  els  seus
projectes. 

COMUNICACIÓ

 Ja està a punt la nova edició de la revista La Llera del Ter, que contindrà
unes 50 pàgines plenes de material de col·laboradors d’altres pobles i de
diverses edats. Per canviar el lloc de presentació, aquesta nova edició es
farà el proper 29 de juny a Can Miliu de Sant Joan de Mollet. 



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

SERVEIS SOCIALS

 Un  any  més,  Dipsalut  ha  concedit  a  l’Ajuntament  la  subvenció  per  a
projectes que lluiten contra pobresa i l’exclusió social, per import de 9.000
euros, i que van destinats al Servei de Mediació.

 Amb el Centre Obert s’ha engegat el projecte d’un hort a les escoles velles
perquè el treballin tant els infants que hi assisteixen com les seves famílies. 

 La setmana  que  ve  s’informaran  les  famílies  becades  pels  casals  d’estiu
d’enguany. 

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

MEDI AMBIENT 

 Pel que fa al sistema PaP, es continua amb les reunions mensuals als edificis
plurifamiliars  i,  en  aquest  moment,  estan  centrades  a  la  carretera  de
Palamós. 

 Juntament amb la tècnica de Medi Ambient ha dut a terme un seguiment del
servei de recollida de la FORM. Es va seguir el camió de recollida i s’ha pres
nota de les incidències observades.  

 S’han  retirat  els  cubells  trencats  dels  tòtems  que  es  consideren  més
problemàtics.

 S’ha  repartit  el  díptic  de  la  recollida  d’envasos,  que  inclou  més
caracteritzacions. Al gener hi havia un 10 % d’impropis, al març un 23 %, al
maig un 19 % i les dades del mes de juny semblen també correctes. 

 S’han retirat 500 quilos d’uralita detectats en un abocament incontrolat.  

 Continua el control de les vespes asiàtiques i s’ha fet el trampeig de 3000. 

 S’ha realitzat la neteja dels horts municipals.

 Fa una setmana va assistir a l’Assemblea de Propietaris de Boscos de Celrà.

L’alcalde cedeix  la  paraula  a la  senyora  Mercè  Amic  Vidal,  regidora  d’Igualtat  i
Joventut, que informa del següent:

JOVENTUT



 S’ha celebrat el Consell Infantil, on van sortir i es van consensuar diferents
propostes:  millores  de  l’entorn  urbà,  sessions  de  cinema  a  la  fresca,
activitats variades de dinamització.

 Està previst ja el tancament de final de curs del Local Jove, i el jovent per
ara està al Servei de Mediació fins a la finalització de les obres.

IGUALTAT

 Aquest any el SIAD de Celrà disposa un cop a la setmana d’una assessora
jurídica que dóna servei i assessorament a les dones del municipi que ho
desitgin. A data d’avui ja hi ha anat 13 dones i s’han realitzat un total de 15
actuacions. 4 dones han vingut per iniciativa pròpia, 3 derivades de Serveis
Socials, 3 derivades del Servei de Mediació, 1 del Servei d’Igualtat i Oficina
d’Acollida i una derivada del SIAD de Palafrugell.   

 Durant  els  mesos  de  maig  i  juny  s’han  realitzat  actes  de  sensibilització
contra l’homofòbia, xerrades de la diversitat sexual a l’Institut, projecció de
documentals....

 Es continua celebrant la trobada mensual de dones a les Escoles Velles. La
propera serà el 19 de juliol a les 18 hores.   

 

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

 S’ha arribat a un acord amb l’empresa SEITEC per resoldre de mutu acord el
contracte  d’obres  per  a  la  construcció  d’una edificació  auxiliar  a  la  zona
esportiva. 

 Grades del camp de futbol: ja ha finalitzat la primera fase i la segona fase
que queda pendent és la que queda a tocar la via del tren. 

 Properament se celebrarà el 25è aniversari del Club Esportiu Joventut Celrà i
felicita tothom per aquest fet. 

 El diumenge 30 de juny se celebra el tercer memorial Quim Feixas, amb un
torneig de futbol 7.  

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 Des de principis d’any fins ara s’han inserit 40 persones.

5. Al setembre comencen els cursos de tardor.

6. S’han celebrat ja dos sessions del Projecte Singular Ocupa’t per a persones
amb dificultats per trobar feina.



7. Viver d’empreses: tots els despatxos estan ja ocupats al 100 % i en l’última
Junta de Govern Local celebrada s’ha adjudicat la nau 2, que era l’única que
quedava lliure. 

EDUCACIÓ

 Hi haurà una aula de nadons amb tres infants a l’Escola Trapelles. Hi haurà
també dues aules mixtes i a l’Escola Gínjols també hi haurà una aula mixta
amb quinze infants. En total, són 64 infants amb 3 vacants que han quedat. 

 Tota la reforma d’estructura com a nivell pedagògic de les escoles bressol ha
comportat també que l’agrupació per cursos no es fa per anys naturals sinó
per grups mixtes: infants de P1 i P2, amb la finalitat de millorar la qualitat
educativa i per tenir grups més homogeneïtzats. 

 Preinscripcions  escola  primària:  a  l’Aulet  hi  ha  dos  grups  de  15  infants
cadascun.

PERSONAL

 A la  fase  final  del  concurs  oposició  han  quedat  dos  aspirants  a  vigilant
municipals i en aquests moments s’està a l’espera de rebre la seva valoració
mèdica.  Administrativament  parlant,  falta  fer  la  valoració  de  mèrits  per
veure qui queda en primera i segona posició  i en unes dues o tres setmanes
la plaça ja quedarà coberta. 

L’alcalde informa del següent:

 Dipsalut ha atorgat una subvenció de 7.528 euros que aniran destinats al
funcionament de l’Oficina d’atenció a les persones.

 S’ha realitzat la primera fase de la substitució de 26 lluminàries en varis
carrers del poble. Ara s’inicia la segona fase, on es canviaran 16 lluminàries
més. 

 Ja  es va  celebrar  la  subhasta  pública  de les  tres  parcel·les  del  barri  de
Palegret i, entre les tres, s’obtindran uns 326.000 euros IVA exclòs. 

 Ja hi ha l’avantprojecte del carril bici i s’han sol·licitat els informes pertinents
a  l’ACA i a ADIF.

 Ha assistit a la reunió de la Junta de Compensació del Polígon Industrial.

 Ha participat a la festa del soci del Casal de Can Ponac.

 S’han fet diferents reunions amb empreses i particulars. 



 Ha assistit a la Junta del Consorci de les Gavarres.

 Ha mantingut reunions amb els comerciants per planificar les activitats de
juny i juliol.

  L’Ajuntament ha comprat per 3.500 € una parcel·la petita al Cau de les
Goges, d’uns 50 m2, totalment aïllada i sense possibilitats de construir ni
d’edificar.  

 Ja s’ha firmat amb el propietari dels terrenys que hi ha davant de l’Escola
Aulet la cessió gratuïta dels metres corresponents per poder fer la rotonda.

 Ha mantingut una reunió amb La Caixa per fer una ocupació directa per a
dur a terme la rotonda de la UA7. En principi no s’hi oposen i han donat la
seva conformitat.  

 S’ha adjudicat el contracte per fer el carrer que obrirà la carretera de Juià
fins a l’Institut.  

 Ha visitat l’antic Mas Garriga.

 Ha participat a les jornades Beenergy com a ponent per exposar i explicar
totes les mesures que s’han pres al municipi. 

 Ja s’ha  acordat que es realitzarà una nova intervenció  arqueològica  a la
Torre Desvern durant la primera quinzena de juliol. 

 Va  venir  un  autocar  del  Rosselló,  de  la  Catalunya  Nord,  amb  alcaldes,
regidors i regidores, tècnics i tècniques, per visitar la Fàbrica Pagans com a
monument arquitectònic que s’ha recuperat i al que se li dóna un ús molt
divers. 

 S’ha inaugurat l’exposició de l’Escola d’Art Municipal.

 Per  segon  any  consecutiu  aquest  diumenge  a  les  12  h,  a  la  plaça  de
l’Església, Celrà s’integra en el Festival de Jazz de Girona.   

 També se celebra la Revetlla de Sant Joan, que implica anar a buscar la
flama al Canigó que recorrerà diferents pobles i que arribarà fins a Celrà on
s’encendrà la foguera i se celebrarà el sopar i el ball posterior. 



PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

5. DICTAMEN  SOBRE  LA  RATIFICACIÓ  DEL  DECRET  D’ALCALDIA
355/2018,  DE  14  DE  MAIG,  RELATIU  A  L’APROVACIÓ  INICIAL  DEL
PROJECTE  D’OBRA  ORDINÀRIA  MUNICIPAL  TITULAT  DUES
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM INSTANTANI A LES
PISCINES I AL CONJUNT D’EDIFICIS DE LA FÀBRICA PAGANS DE CELRÀ. 

L’alcalde explica que es tracta de ratificar al Ple el Decret d’Alcaldia 355/2018, de
14 de maig, pel que es va aprovar el  projecte d’obra de les dues instal·lacions
fotovoltaiques per autoconsum instantani a les piscines i al conjunt d’edificis de la
Fàbrica  Pagans  de  Celrà,  amb un  pressupost  total  d’execució  per  contracte  de
37.149,69 Euros IVA exclòs (44.951,12 Euros IVA inclòs).

L’alcalde indica que es tracta d’una molt bona opció per produir la nostra pròpia
energia i tota la inversió es recupera en uns quants anys. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-
ERC-AM, que pregunta quina potència es preveu instal·lar.

L’alcalde respon que és de 9 kw cada una,  per  sota  del  que  actualment hi  ha
contractat. 

El Sr. Fernàndez indica que si és consum instantani no hi van associades bateries i
pregunta com s’ha plantejat el consum a l’hivern si no hi ha llum solar. 

L’alcalde respon que el consum és constant de dia o de nit i el conjunt del centre
funciona en totes les franges horàries i a partir de les 10 de la nit ja està tot tancat.

El Sr. Fernàndez indica que a l’hivern, a les 6 de la tarda, ja no hi ha sol ni llum
solar per generar energia.

L’alcalde indica que ara està pensat en una primera fase per generar la nostra
pròpia energia i en una segona fase, que potser en quatre o cinc anys, hi haurà una
segona fase més evolucionada. Però ara és molt cara per fer una inversió pel que fa
a les bateries. 

El Sr. Fernàndez pregunta quin percentatge de consum absorbirà el Centre Cívic.

L’alcalde respon que hi ha contractada una potència de 50 kw en tot el conjunt.

El Sr. Fernàndez comenta que quan s’engegui el forn sí que es consumirà energia. 

L’alcalde indica que aquest és un primer inici per provar-ho i comprovar que tot va
bé. I tot va cap aquí, com indica el programa Beenergy.  

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 data 14 de maig de 2018, mitjançant Decret d'Alcaldia 355/2018, l'alcalde de la
corporació ha dictat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

1. L’enginyeria Egico2en SLP ha redactat el projecte d’obra ordinària municipal
titulat Dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum instantani a les piscines i



al conjunt d’edificis de la Fàbrica Pagans de Celrà, amb un pressupost d’execució
per contracte de 37.149,69 Euros IVA exclòs (44.951,12 Euros IVA inclòs).

2. Ha emès informe favorable l’enginyer municipal i també consta a l’expedient
l’informe de la secretària de la corporació, de data 14 de maig de 2018, 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.

Per tot l’exposat,
HE RESOLT

Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat  Dues instal·lacions
fotovoltaiques per autoconsum instantani a les piscines i al conjunt d’edificis de la
Fàbrica  Pagans  de  Celrà,  amb un  pressupost  total  d’execució  per  contracte  de
37.149,69 Euros IVA exclòs (44.951,12 Euros IVA inclòs).

Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública mitjançant un anunci al BOP,
DOGC, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació durant un termini de 30 dies
hàbils perquè es pugui consultar i formular les al·legacions pertinents.

Tercer. Sol·licitar  informe  al  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  de
Catalunya.

Quart. Ratificar aquesta resolució a la propera sessió plenària.

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.

Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent

ACORD

Ratificar  el  Decret  d'Alcaldia  355/2018,  de  14  de maig,  mitjançant  el  qual  s'aprova
inicialment  el  projecte  d’obra  ordinària  titulat  Dues  instal·lacions  fotovoltaiques  per
autoconsum instantani a les piscines i al conjunt d’edificis de la Fàbrica Pagans de Celrà.

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

Vots a favor (12)

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

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



6. DICTAMEN  SOBRE  EL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL
CONSELL  COMARCAL  DEL  GIRONÈS  I  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  EN
MATÈRIA D’ASSESSORAMENT PER A L’ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA DE
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
explica que ha fet fins avui l’Ajuntament per tal de donar compliment al Reglament
europeu de protecció de les persones físiques i explica breument quin és el seu
contingut. Seguidament, fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET

1.  El  passat  dia  25  de  maig  va  entrar  en  vigor  el  Reglament  UE  2016/679  del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques en el que fa referència al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades). Reglament que obliga a les administracions públiques
a  actualitzar  tota  la  informació  en  matèria  de  protecció  de  dades  (normativa,
mesures  de  seguretat,  revisió  de  convenis,  contractes,  formularis,  etc…),  a  més
d’elaborar i aprovar el Registre intern de les activitats de tractament, dels documents
de seguretat,  etc.  A  data  d’avui,  l’Ajuntament  ja  ha realitzat  algunes d’aquestes
tasques com formularis, normativa, aprovació del registre intern de les activitats de
tractament... 

Com a novetat, aquest Reglament europeu estableix que tots els ens públics han de
disposar d’un delegat de protecció de dades que garanteixi el compliment d’aquesta
normativa de protecció de dades i que ha de constar en un registre de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, sent-ne l’interlocutor. 

Motiu pel qual és vol formalitzar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Gironès.

2. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient.
També consta la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

FONAMENTS DE DRET

1.  El  règim  de  cooperació  administrativa  està  expressament  previst  en  la  Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53, sota la
modalitat  de  convenis  que  obligaran  a  les  administracions  intervinents  des  del
moment de la seva signatura. 

2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de  les  bases  de  règim  local,  preveu  que  la  cooperació  tècnica,  econòmica  i
administrativa  en  les  relacions  interadministratives  “es  desenvolupi  amb caràcter
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en
tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin (article
57). També l'article 70 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local
preveu  la  formalització  de  convenis  com  a  instrument  de  cooperació
interadministrativa.

3.  En  el  cas  de  convenis  subscrits  entre  administracions,  conforme  al  previst  a
l'apartat segon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del  règim  local,  s'haurà  de  millorar  l'eficiència  de  la  gestió  pública,  eliminar
duplicitats administratives i  complir  amb la  legislació d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera.



4.  Durant  tot  el  procés  d'aprovació  del  Conveni,  cal  complir  les  exigències  de
publicitat  activa  en  virtut  del  que  disposa  la  normativa  vigent  en  matèria  de
transparència.

Sobre la base d’aquests antecedents, i  amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell
Comarcal del Gironès en matèria d’assessorament per a l’adequació a la normativa
de protecció de dades personals i que s’adjunta com a annex a aquest acord.  

Segon.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  500  €  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària  21.1500.25500 “Serveis  tècnics  Consell  Comarcal  del  Gironès”  del
pressupost de l’exercici 2018.

Tercer.  Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.

Quart.  Notificar  aquest  acord  al  Consell  Comarcal  del  Gironès i  donar  compte
Comptabilitat i a Tresoreria d’aquesta corporació.

Cinquè. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
I  L'AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  EN  MATÈRIA  D'ASSESSORAMENT  PER  A
L'ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

ENTITATS  QUE INTERVENEN

D'una  part,  el  Sr.  Jaume  Busquets  i  Arnau,  president  del  Consell  Comarcal  del
Gironès, facultat per acord del ple de data ........... de ..................... de ...........,
assistit pel secretari general del Consell Comarcal del Gironès;

D'altra  part,  el  Sr.  Daniel  Cornellà  Detrell,  alcalde  de  l'Ajuntament  de  Celrà,
facultat/da  per  acord  de  Ple  de  data  ...........,  assistit  per  la  secretària  de
l'Ajuntament de Celrà.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Que d’acord amb el Programa d’actuació comarcal (PAC), el Consell Comarcal podrà
exercir les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la
comarca de forma voluntària i  per via de conveni,  sempre que la competència a
exercitar,  el  servei  a  prestar  o  l’activitat  a  realitzar  estiguin  incloses  de  manera
expressa en el Programa d’actuació comarcal;

Que el PAC preveu la possibilitat de prestar el servei d’assessorament i assistència en
matèria jurídica, administrativa, econòmica i financera als ajuntaments de la comarca
que ho sol·licitin pel desenvolupament de les seves activitats;

Que el Consell Comarcal del Gironès ha adjudicat el contracte menor dels treballs
d'assessorament  per  a  l'adequació  del  Consell  Comarcal  del  Gironès,  l’Escola  de
Música del Gironès i els ajuntaments de la comarca (especialment als municipis de
fins a 15.000 habitants)a la normativa de protecció de dades de caràcter personal a
una assessoria externa;



El  Consell  Comarcal  del  Gironès  proporcionarà  els  recursos  tècnics  i  materials
necessaris per a la realització de les tasques de suport als municipis de la comarca de
menys de 15.000 habitants que ho sol·licitin;

Que és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà
que  subscriguin  aquest  conveni  de  col·laboració  mitjançant  el  qual  el  Consell
Comarcal assisteix a l’Ajuntament en matèria d'assessorament per a l'adequació a la
normativa  de  protecció  de  dades  de  caràcter  personal  a  través  de  l'assessoria
externa.

De conformitat amb el que regulen els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic  del sector  públic  i  els  art.  108 a 112 de la Llei  26/2010,  del  3
d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de
Catalunya

ACORDEN

1. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és donar assessorament per part del Consell Comarcal del
Gironès a l’Ajuntament de Celrà, per a l'adequació al nou marc legal en matèria de
protecció de dades personals, d'acord amb el Reglament UE 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades, a través de l'assessoria externa contractada pel Consell. 

L'assessorament per a l'adequació a la normativa vigent en matèria de protecció de
dades comprendrà:

- L'actualització de tota la informació en matèria de protecció de dades, normativa,
sistemes  d'informació  i  aplicacions  informàtiques,  procediments  de  treball,
cessions, comunicacions, mesures de seguretat, revisió de convenis, contractes,
formularis, etc... vinculats a la protecció de dades de caràcter personal;

- L'elaboració  de  la  proposta  de  Registre  intern  de  les  activitats  de  tractament,
d'acord amb l'art. 30 del Reglament General de Protecció de dades;

- L'elaboració del Document descriptiu de les mesures de Seguretat i elaboració del
redactat d'acord per a la seva aprovació;

- L'adequació dels formularis de recollida de dades utilitzats per l'ajuntament al nou
Reglament i l'assessorament oportú en aquest àmbit de recollida de dades;

- La  redacció  i/o  actualització  dels  documents  de  formalització  dels  encàrrecs  a
proveïdors que comportin tractar dades de caràcter personal, d'acord amb el nou
Reglament;

- La redacció de l'informe sobre les mesures de seguretat que estableix l'art. 24 del
nou Reglament general de protecció de dades, amb proposta de millora o accions
correctores;

- L'assessorament  en  temes  vinculats  a  la  protecció  de  dades,  com  ara,  la
transparència  i  l'accés  a  la  documentació  pública,  l'avaluació  i  tria  de  la
documentació a conservar o eliminar, l'administració electrònica, la reutilització de
la informació pública per part d'empreses privades;

- El servei de delegat de protecció de dades,  als quals els ens públics hi  estem
obligats d'acord amb l'art. 37.1.a del Reglament, i que inclou les funcions descrites
en l'art. 39 del mateix Reglament;

2. Obligacions del Consell Comarcal del Gironès



Són obligacions del Consell Comarcal del Gironès:

- Assistir  a l’Ajuntament en matèria d'assessorament per a l'adequació a la
normativa de protecció de dades de caràcter personal, sempre a través de la
coordinació i supervisió de l’assessoria externa.

- Fer seguiment de la correcta realització de les tasques encomanades.
- Destinar un màxim de 13.650 € per a l’execució d’aquest conveni amb destí a

tots els ajuntaments de la comarca menors de 15.000 habitants, amb càrrec
al pressupost vigent.

- Repercutir a l’Ajuntament la meitat del cost final de contractació de l'assessor
corresponent al seu municipi, d’acord amb la taula que s’annexa al present
conveni; 

3. Obligacions de l’Ajuntament

Són obligacions de l’Ajuntament:

- Col·laborar per a la bona execució de les tasques relatives a la protecció de
dades de caràcter personal descrites en aquest conveni.

- Aprovar, actualitzar i mantenir vigents els diferents documents normatius i
altres  en  matèria  de  protecció  de  dades  personals,  d’acord  amb  les
indicacions de l’assessor contractat.

- Finançar  la  meitat  del  cost  final  de  contractació  de  l'assessoria  externa
contractada  pel  Consell  Comarcal  del  Gironès,  d’acord  amb  la  taula  que
s’annexa  al  present  conveni  i  abonar  puntualment  les  liquidacions  que  a
aquest efecte li emeti el Consell Comarcal del Gironès.

4. Responsabilitat

Cada part signant del conveni es farà responsable de les obligacions assumides. 

5. Conseqüències aplicables en cas d'incompliment

En  cas  d'incompliment,  la  part  incomplidora  haurà  d'assumir  econòmicament
l'incompliment  de  l'obligació,  sens  perjudici  de  la  seva  responsabilitat  davant  de
tercers.

6. Comissió de Seguiment

Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada part
signant per tal de tractar les incidències que es pugin produir i  per seguir-ne les
evolucions.

Es designa la gerent del Consell Comarcal del Gironès, Sra. Sílvia Bartrolí i Besalú,
com  a  responsable,  per  part  del  Consell  Comarcal  del  Gironès,  del  seguiment,
vigilància i control de l'execució d'aquest conveni. 

Es designa a la Secretària municipal, Sra. Rosa M. Melero Agea, com a responsable
per part de l’Ajuntament de Celrà.

7. Vigència

El present conveni tindrà una vigència fins a 30 d’abril de 2019, data de finalització
de l’actual contracte d’assessorament que ha concertat el Consell Comarcal.

8. Pròrroga

El conveni és prorrogable expressament mitjançant una addenda, prèvia sol·licitud
presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu venciment.

9. Causes de resolució



Són causes de resolució d'aquest conveni:
a) Per mutu acord de les parts.
b) Incompliment de les obligacions i  compromisos assumits per part d'algun dels
signants.
c) Són altres causes de resolució les contemplades per l'article 51 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

10. Jurisdicció competent

Aquest conveni té naturalesa administrativa, pel que correspondrà a la jurisdicció
contenciosa  administrativa  el  coneixement  de  les  qüestions  litigioses  que  puguin
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.

I, com a prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.

Pel Consell Comarcal del Gironès, Per l’Ajuntament de Celrà

Jaume Busquets i Arnau Daniel Cornellà Detrell
President Alcalde

Jordi Batllori i Nouvilas Rosa Maria Melero Agea
Secretari Secretària



L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-
ERC-AM,  que  té  coneixement  que  des  de  l’Ajuntament  ja  s’ha  fet  molta  feina
d’adaptació  al  Reglament  europeu  i  pregunta  quin  és  el  motiu  per  formalitzar
aquest conveni. 

La senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, explica que tot i que l’Ajuntament ja
ha realitzat moltes de les tasques que obliga aquest Reglament, cal disposar d’un
delegat de protecció de dades i les seves funcions les assumirà l’empresa que ha
contractat el Consell Comarcal del Gironès. 

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



Vots a favor (12)

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

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 EL  CANVI  DE  NOM D’ALGUNS ESPAIS PÚBLICS
MUNICIPALS.

L’alcalde explica que es vol canviar el nom d’alguns espais del municipi, com són el
que hi ha davant de l’Ajuntament, el de la plaça de l’estació i el de l’espai que hi ha
entre el Centre Cultural i la piscina municipal. 

Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

ANTECEDENTS DE FET

1.  L’Ajuntament  de  Celrà  té  la  voluntat  de  canviar,  amb  un  nom  reconegut
oficialment, la denominació actual d’alguns espais públics del municipi.  

Concretament, els següents:

 L’anomenada popularment Plaça de l’Estació per Plaça 1 d’octubre de 2017
 L’espai que hi ha davant de l’Ajuntament per Plaça de l’Ajuntament
 L’espai que hi ha entre el Centre Cultural i la piscina municipal per Plaça de la

Sardana

2. Ha emès informe la secretària de la corporació sobre el procediment a seguir i la 
normativa que li és d’aplicació, el qual consta en l’expedient.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb el que disposa l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment  administratiu  comú de  les  administracions  públiques,  l’òrgan  al  que
correspon la resolució del procediment pot acordar un període d’informació pública
quan la naturalesa d’aquest ho requereixi. A tal efecte, s’anunciarà al Butlletí Oficial
de la Província de Girona perquè qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el
procediment. L’anunci assenyalarà el lloc d’exhibició, havent d’estar a disposició de
les  persones  que  el  sol·licitin  a  través  mitjans  electrònics  en  la  seu  electrònica
corresponent, i determinarà el termini per a formular 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 els noms dels espais públics següents:

 L’anomenada popularment Plaça de l’Estació per Plaça 1 d’octubre de 2017
 L’espai que hi ha davant de l’Ajuntament per Plaça de l’Ajuntament



 L’espai que hi ha entre el Centre Cultural i la piscina municipal per Plaça de la
Sardana

Segon. Sotmetre l’acord a  un període d’informació pública mitjançant un anunci que 
s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la corporació per un termini de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la
seva publicació per a la formulació de reclamacions i al·legacions. En el supòsit de no
haver-n’hi cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

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

Vots a favor (12)

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

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 les actuacions que
motiven aquesta modificació pressupostària on destaquen, entre altres: adequació
espais  camp  de  futbol,  millores  instal·lacions  esportives,  instal·lació  caldera  de
biomassa centre cultural, rotonda carretera de Juià, millores urbanes, adequació i
equipaments escoles bressol, etc.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT,
que pregunta si s’ha demanat una subvenció per cobrir les despeses del Tastets de
Celrà.  

L’alcalde respon que, com cada any, s’han sol·licitat dues subvencions, però encara
no  han  resolt  cap.  L’any  passat  de  les  dues  subvencions  van  atorgar
aproximadament uns 3.000 Euros.
 
El Sr. Mas pregunta per què no es va arribar finalment a un acord amb l’empresa
Incatis, que coorganitzava la Fira de la Brasa.

L’alcalde respon que no es tracta de cap desavinença sinó que l’empresa té un
volum de feina molt important i prioritzen les fires més rendibles i la de Celrà no
era  ni  tan  rendible  ni  tan  interessant  en  comparació  amb  les  altres  fires  que
organitzen. I a partir d’aquí són els comerciants que proposen fer la Fira que ja
fèiem al setembre dels Tastets Culturals i Gastronòmics a la carretera i fer-la encara
més grossa. 

El Sr. Bartis indica que no és el mateix la Fira de la Brasa que es feia al juliol que
els Tastets de Celrà que es feien al setembre, doncs durant aquest mes (setembre)
hi ha actuacions que es contractaven com teatre, música, circ, etc… i això vol dir



que dels 22.000 € de cost, 8.000 € eren per a les actuacions. Per tant, aquest cost
de 22.000 € és la suma de les dues fires.

L’alcalde comenta que amb els Tastets l’aposta és molt més important i molt més
diversificada,  amb programació  d’activitats  i  actuacions  per  a  totes  les  franges
d’edat. Ara falta tan sols comprovar quin serà el rendiment. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-
ERC-AM, que no entra a valorar si  les modificacions són adequades o no,  però
destaca  que  en  els  darrers  5  mesos  s’han  fet  modificacions  que  afecten  40
aplicacions pressupostàries. No sap si és falta de previsió o planificació però sembla
que l’equip de govern no té les idees clares i que no sap planificar a llarg termini i
dóna la sensació que es governi a “salto de mata”. 
Per  tant,  que  a l’equip  de govern no li  estranyi  que  no voten a  favor  del  seu
pressupost  perquè  ni  ells  mateixos  s’ho  creuen.  S’han  fet  modificacions
pressupostàries per valor de mig milió d’euros i això recorda una mica la jugada
que ha fet el PP, que aprova pressupostos i després els hi fa esmenes. No es poden
fer modificacions pressupostàries a 40 aplicacions pressupostàries perquè a aquest
pas s’acabarà l’any amb 100 modificacions.  

El Sr. Bartis comenta que li fa gràcia que segons quin Ple el Sr. Fernàndez comenta
que hi ha molts diners al banc i no es fa res i ara s’aprofiti per dir en què es gasten
aquests diners. En un pressupost ordinari la capacitat d’inversió és la que donen els
ingressos i això vol dir que si hi ha més de tres milions d’euros al banc es poden fer
inversions  sostenibles  i  modificacions  pressupostàries  per  anar  a  buscar  el
romanent. És evident que fer les grades, la petanca, els vestidors no es poden dur
a  terme  amb  els  pressupostos  ordinaris  i  cal  anar  a  buscar  el  romanent  de
tresoreria que hi ha al banc i que no es fa servir. I quan es fa servir, també es
critica. I, pel que fa a esports, no ha estat res precipitat perquè les grades del camp
de futbol  fa  dos anys que estan planificades.   I  això forma part  del  programa
electoral de la CUP, que s’està complint amb força eficiència. 

El Sr. Fernàndez indica que en cap moment s’ha dit que no es gastin els diners sinó
que  una  aplicació  pressupostària  que  es  va  modificar  en sessió  plenària  de  10
d’abril torna a modificar-se avui. I això tan sols vol dir que no hi ha planificació. 

El Sr. Bartis demana al Sr. Fernàndez que posi un exemple, i aquest contesta que la
pista de petanca. 

El Sr. Bartis respon que dels projectes redactats i que no els redacten els polítics,
quan s’executen les obres sempre surten preus contradictoris o elements que no es
van preveure. Però això no vol dir que sigui manca de planificació sinó que és un fet
que ha tingut lloc en totes les obres. I posa com a exemple l’última obra que va
executar el Sr. Fernàndez com a alcalde: el bar del camp de futbol i pel que es va
haver de fer una modificació pressupostària per cobrir 10.000 € que no estaven
previstos al  projecte.  En aquell  moment el  Sr.  Fernàndez era regidor i  l’alcalde
també podia haver dit que no va haver-hi previsió pel fet de no haver tingut el
compte correctament el disseny d’aquest espai. Però això no ho dirà perquè ja se
sap com funciona l’elaboració dels projectes, on sempre surten nous aspectes.  

L’alcalde  comenta  que  a  l’hora  de  fer  els  pressupostos  existeix  una  Llei  que
impedeix gastar tots els diners que hi ha i marca un topall que no es pot superar,
com també hi ha un interventor que s’assegura que així sigui. I la única opció que
queda  per  poder  desenvolupar  el  programa  electoral  és  fer  modificacions
pressupostàries,  les  que  siguin  necessàries.  Potser  el  grup  municipal  del  Sr.



Fernàndez  és  dels  que  donen  suport  a  la  Llei  i  que  no  fan  res,  com  altres
ajuntaments. Però la CUP no hi dóna suport i arran del pacte entre la CUP, PDeCAT i
ERC que tampoc en donen, el sorprèn que ara el Sr. Fernàndez critiqui que aquí
s’estan  fent.  Tan  sols  cal  veure  governs  d’ERC  per  comprovar  si  fan  o  no
modificacions pressupostàries i mirar també totes les que es van fer mentre el Sr.
Fernàndez va ser alcalde i/o regidor d’Urbanisme des del 2011 fins al 2015. 
I tenir un límit pressupostari no és atribuïble al govern, sigui del partit que sigui. 

I si ha un projecte executiu i surt una subvenció, i  cal  modificar el pressupost,
també ho farà. El que s’està fent està escrit en un programa electoral des de fa tres
anys i es desenvoluparà a mesura que es tinguin els projectes sobre la taula. I si
aquests  projectes  ja  estiguessin  fets,  s’haguessin  començat  a  executar  des  del
2015.

L’alcalde  indica  que  també  van  apareixent  altres  coses,  com  per  exemple  les
plaques fotovoltaiques i que també suposarà una nova modificació pressupostària. 

El  Sr.  Fernàndez  pregunta  si  no  s’ha  fet  una  planificació  integral  de  la  zona
esportiva per a l’any 2030, en comptes de fer ara la pista de petanca, després les
grades, etc...

L’alcalde respon que al 2030 no, però a deu anys vista sí i  ja es va explicar al
Consell  Esportiu,  conjuntament  amb  els  representants  polítics  i  les  entitats
esportives, els projectes a desenvolupar durant els propers anys. Però si planificar
fins al 2030 és arriscat, fer-ho en 5-10 anys no ho és tant si es té en compte la
realitat del poble, les edats, la població demogràfica, la gent que hi participa, etc.  

El Sr. Fernàndez comenta que això hauria d’estar recollit en un informe, a la qual
cosa l’alcalde respon que ell s’hi està quatre anys i no deu. 

El Sr. Fernàndez contesta que aleshores mai hi haurà una planificació pel fet de que
tothom està quatre anys i després marxa.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal,  regidora d’Igualtat i
Joventut,  que pregunta al  Sr. Fernàndez si la discussió es refereix a posar llum
sobre les modificacions pressupostàries o sobre la manca de planificació.

El Sr. Fernàndez respon que per manca de planificació i per modificar una mateixa
aplicació pressupostària dues vegades.

La Sra. Amich contesta que si s’ha de parlar de planificació, cal fer-ho aleshores
també  de  la  dinamització  del  barri  vell,  de  la  reorientació  de  les  polítiques  de
joventut, del gir que se li ha donat a l’Àrea de Promoció Econòmica...
Si realment ha de ser una cosa de consens i de poble cal fer-ho entre tots i de
manera constructiva, però no atacar les modificacions pressupostàries perquè si el
Sr. Fernàndez fos alcalde també ho faria si volgués fer coses per al seu poble. Es
juga  amb  la  Llei  dins  dels  marges  permesos,  però  anar  a  comptar  quantes
modificacions s’han fet tampoc és just per tota la feina que implica al darrera.   

L’alcalde comenta que quan el Sr. Fernàndez governava tampoc va trobar que el seu
regidor d’esports fes una planificació esportiva a 30 anys vista.

El  Sr.  Fernàndez  respon  que  sí  va  existir  una  planificació  estratègica  del  Ter
Gavarres.



L’alcalde no ho nega, però concretament ara s’està parlant de l’Àrea d’Esports. Ja
és  conscient  que  es fan moltes modificacions  pressupostàries  però  s’han viscut
situacions  excepcionals  derivades  de  la  crisi  econòmica,  i  això  té  un  cost
especialment per a la ciutadania. Per tant, si es poden fer aquestes modificacions
planificades dels projectes, és ben legítim i normal. En aquest Ajuntament es fan
les  coses  ben  fetes,  i  amb  l’interventor  si  no  es  fan  les  coses  valorades  i
justificades, no s’aprova cap modificació. I si es vol fer la despesa la Llei no permet
fer-ho constar al pressupost i, per tant, cal fer les modificacions pressupostàries. 

Avisa que hi  haurà més modificacions i,  tot i  que accepta les reflexions del Sr.
Fernàndez, es veu en l’obligació de fer-les.

I l’únic que espera és que, a través de l’ACM, desapareguin les restriccions que han
reclamat conjuntament la CUP, ERC i PDeCat.

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 i amb majors ingressos. 

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  24  de  maig  de  2018,  ha  emès  l’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 de la corporació l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificació  pressupostària  mitjançant
concessió de suplement de crèdit (número 6/2018), que es finança amb romanent
líquid de tresoreria i amb majors ingressos, d’acord amb el detall següent: 

Segon. Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificació  pressupostària  mitjançant
crèdit extraordinari (número 6/2018), finançada amb majors ingressos, d’acord amb
el detall següent : 

Tercer. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis, en l’e-tauler i  en el 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 (8)

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

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. DICTAMEN  SOBRE  LA  MOCIÓ  EN  REBUIG  A  LA  VIOLÈNCIA  I  LA
IMPUNITAT POLICIAL. 

L’alcalde fa la proposta següent:

Des d’uns anys ençà els carrers del nostre país han viscut nombroses mobilitzacions
populars, de caràcter massiu i exemplar, que s’han caracteritzat, per sobre de tot, pel
seu caràcter no violent; mobilitzacions de centenars de milers de persones que no han
registrat ni el més mínim incident de caràcter violent.

El  clima d’absolut respecte democràtic  i  pacífic  a les múltiples opcions polítiques que
conviuen a la societat catalana va ser trencat l’1 d’octubre, i els seus prolegòmens, per
una actuació judicial i policial que des d’aleshores ha generat més d’un miler de persones
ferides i centenars de persones investigades, incloent-hi més de 700 alcaldes del nostre
país.

En aquest context hi ha hagut un clar auge d’agressions i d’amenaces contra persones
militants  o  activistes  favorables  al  referèndum  o  a  la  república,  i  fins  i  tot  contra
periodistes. També s’han documentat desenes d’incidents i agressions als carrers d’arreu
dels Països Catalans. Parlem de quasi una desena de persones que han patit en la seva
pròpia pell o en el seu immoble trets amb armes, de desenes de persones agredides
físicament a la via pública pel simple fet de lluir un llaç groc a la solapa de la jaqueta, de
l’incendi d’un ateneu popular al barri de Sarrià de Barcelona, d’agressions a periodistes
(en molts casos, persones vingudes d’altres països), del llançament de pedres a domicilis
particulars  que lluïen estelades o símbols  favorables  a  la  democràcia  i  als  presoners
polítics, i un llarg i trist etcètera. Només del 8 de setembre a l’11 de desembre es van
registrar 139 agressions físiques, algunes de les quals fins i tot tenien motivacions de
caràcter racista.

La  societat  catalana  està  sent  objecte  d’una  intervenció  interessada  per  part  de
determinats actors polítics i institucionals que justifiquen les escenes de violència policial
viscudes al nostre país i que han donat la volta al món, i que amaguen i emparen, per
activa o per passiva, les agressions violentes que s’han multiplicat els darrers mesos i
que,  malgrat  que són molt  minoritàries,  correm el  perill  que segueixin  ampliant-se i
puguin generar un conflicte molt més important.

L’Estat  espanyol,  doncs,  no  sols  està  exercint  la  violència  indiscriminada  contra  la
població  de  Catalunya  per  motius  purament  ideològics,  vulnerant  així  els  drets  més
fonamentals  d’un  Estat  pretesament  democràtic,  sinó  que  també  utilitza  aquests
mateixos aparells per atorgar impunitat a qui exerceix la violència.



Es  va  poder  veure  clarament  el  passat  29  d’octubre,  quan  set  policies  espanyols
residents en un dels vaixells al Port de Barcelona van agredir físicament uns cambrers
que estaven treballant en un bar, o el passat 9 d’Octubre a València, quan es van produir
agressions físiques davant l’atenta mirada i la total passivitat de desenes d’agents de la
policia espanyola. 

Però també ho estem veient cada dia, quan l’aparell judicial està obrint processos per
“delictes d’odi”, “sedició”, o fins i tot “terrorisme” contra persones que no han comès cap
tipus de violència, mentre que cap de les desenes d’accions de violència contra activistes
republicans o contra ciutadans que simplement mostraven el seu suport a les víctimes de
la repressió han estat processades judicialment, i els pocs casos comptats que hi han
arribat  per  denúncia  de  la  víctima  han  acabat  amb sentències  que  s’han  limitat  al
pagament d’una multa.

Dos dels últims exemples més greus i significatius d’aquesta violència els trobem a Canet
de Mar (Maresme), el passat dilluns 21 de maig, i en el Ple del Parlament de Catalunya
celebrat el divendres 25 de maig. En el primer cas, un grup d’encaputxats va presentar-
se a la platja de Canet per agredir activistes del Comitè de Defensa de la República
mentre aquests estaven realitzant una acció de solidaritat amb llaços i creus grogues, en
record i memòria de les persones preses i exiliades polítiques. Aquella agressió va acabar
amb  cinc  persones  ferides,  algunes  d’avançada  edat.  Pocs  dies  després,  just  quan
s’iniciava un Ple, el diputat de Ciutadans Carlos Carrizosa Torres, amb el suport de tot el
seu grup parlamentari, va arrencar un dels llaços grocs que hi ha en el Parlament de
Catalunya, donant així cobertura i legitimació a les agressions viscudes pocs dies abans a
Canet.  Condemnem i  rebutgem el  clima de confrontació  social  que l’Estat  i  els  seus
aparells estan intentant crear tot exercint impunement violència contra la població de
Catalunya per motius purament ideològics. 

Així mateix, creiem fermament que aquestes expressions de violència que s’han produït
són absolutament minoritàries i no són producte en cap cas de cap mena d’enfrontament
civil  entre  partidaris  d’una  o  altra  identitat  nacional,  sinó  que  són  expressions  molt
minoritàries d’odi, que cal aïllar i a les quals cal respondre des de la societat civil i des de
les institucions amb més diàleg, més democràcia i més drets polítics i socials.

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. Condemnar  totes  les  agressions  violentes  que  s’han  produït  des  del  8  de
setembre al nostre país contra un moviment democràtic i no violent.

Segon. Mostrar solidaritat i donar suport legal a totes les persones del nostre municipi
que hagin estat víctimes de la violència, tant en forma d’agressions per part d’altres
ciutadans o ciutadanes com per part de l’Estat espanyol a través de l’aparell judicial o
policial.

Tercer. Instar el Parlament de Catalunya a realitzar totes les accions que estiguin al seu
abast  per  denunciar  tots  aquests  casos  de  violència  davant  de  les  institucions
internacionals,  així  com  el  paper  que  està  desenvolupant  l’Estat  espanyol  davant
d’aquests fets.

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



Vots a favor (12)

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

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.  DICTAMEN  SOBRE  LA  MOCIÓ  EN  SUPORT  DE  LA  GESTIÓ  DELS
MENJADORS ESCOLARS PER PART DE LES AMPES. 

L’alcalde explica que aquesta moció l’han presentat els GM CUP i ICelrà-ERC-AM.

Seguidament, cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim
Intern, Salut, Educació, Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que és
la mateixa moció que es va presentar a l’Ajuntament de Girona també per part de
la CUP I ERC.

I fa la proposta següent:

El  Consell  Comarcal  del  Gironès  gestiona  directament  17  menjadors  de  centres
escolars de la comarca, oferint servei a uns 1420 usuaris. No obstant, en la majoria
de centres escolars aquest servei és gestionat des de les AMPES (Associacions de
Mares  i  Pares  de l’Escola)  o  AFAs  (Associacions  de Famílies  d’Alumnes).  Aquesta
gestió, tot i comportar una dedicació i esforç important per aquestes entitats i els
seus membres, permet exercir un control més directe d’aquest espai educatiu. Això
facilita, d’una banda, una flexibilitat per adaptar les condicions del menjador, tant pel
que fa la menú com al monitoratge a les necessitats i interessos de l’alumnat i les
seves famílies. De l’altra, permet que, en coordinació, amb els centres educatius,
s’integri la tasca del menjador escolar al projecte educatiu del propi centre. Així, la
gestió de les AMPES i AFAs permet vetllar pels aspectes dietètics i hàbits alimentaris i
també per tots els aspectes educatius relacionats amb els mateixos i amb l’esbarjo
durant l’estona del menjador. 

Doncs bé, ara el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ja ha comunicat a algunes
associacions de famílies que no els renovarà el conveni de gestió i que portarà tota la
gestió dels menjadors directament, fent un concurs públic entre diferents empreses.
Al mateix temps, però, la informació és confusa i les entitats demanen poder afrontar
aquest debat amb el  Consell Comarcal del Gironès. 

Aquesta situació ha generat alarma i molts dubtes entre les AMPES i AFAs que veuen
en aquesta operació un greu perill  degut  a que comportarà una important pèrdua
de  control  sobre  els  aspectes  del  menjador  escolar  dificultant  enormement
l’adaptació a les necessitats i al projecte educatiu de cada centre.  No serà una gestió
de proximitat com fins ara. 

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. Que aquest ajuntament insti a la Generalitat, i concretament el Departament
d’Ensenyament, que trobi una fórmula jurídica per tal que les AMPES i AFAs puguin
gestionar els menjadors escolars. 



Segon. Que paral·lelament aquest ajuntament insti al Consell Comarcal del Gironès a
buscar alternatives sistema de gestió dels menjadors mentre no es trobi la fórmula
jurídica abans esmentada per tal de preservar el sistema actual de  gestió per part
de les AMPEs i AFAs que hi estiguin interessades.

Tercer. Que  es  traslladi  aquest  acord  al  Consell  Comarcal  del  Gironès  i  el
Departament d’Ensenyament, així com a les AMPES de Celrà.

L’alcalde informa que fa unes tres setmanes va parlar amb el president del Consell
Comarcal del Gironès per conèixer el seu posicionament i hi ha un informe de la
Diputació de Girona segons el qual els deixa clar que, com a Consell Comarcal, no
poden delegar la gestió dels menjadors escolars ni a les Ampes ni a les Afes. 
Això crea un conflicte doncs l’Ajuntament de Celrà creu en la proximitat i en la feina
feta  per  l’Afa  de  les  Falgueres  i  l’Ampa  de  l’Alulet  i  no  entén  com el  Consell
Comarcal es pot basar simplement en aquest informe de la Diputació i el fa servir
d’excusa.  I  el  més sorprenent  és  que  altres  consells  comarcals  no  han fet  res
encara i els únics que han mogut peça han estat el del Gironès i  el del Pla de
l’Estany. 

En el supòsit que el Consell Comarcal no vulgui prorrogar aquest conveni, se’ls ha
demanat que ho comuniquin a l’Ajuntament i aquest ja buscaria alguna solució.
Entenent que es tracta d’un servei privat finançat el 100 % pels pares i mares
l’Ajuntament buscaria la solució legal perquè ho continuessin gestionant les Ampes.
Aquestes  ja  feia  temps  que  ho  avisaven  i  finalment,  per  la  inactivitat  d’uns  i
d’altres, s’ha arribat a aquest punt. S’ha de fer una crida al govern de la Generalitat
perquè arregli el que no s’ha fet fins ara, i també al Consell Comarcal perquè intenti
arreglar-ho. L’Ajuntament ja buscarà la solució, més tenint en compte la cuina nova
que s’ha fet i especialment per la gran feina feta per les AMPES i AFES. 

El Sr. Bartis comenta que hi ha una representació enorme al Consell Comarcal del
Gironès per modificar la situació i resoldre-la, almenys de manera transitòria fins
que el Govern de la Generalitat de Catalunya ho faci. Perdre la gestió del menjador
escolar és perdre teixit associatiu i, juntament amb les activitats extraescolars, una
de les activitats més importants que desenvolupen tant les ampes com les afes.
No es pot perdre aquest element i s’ha de fer força davant del Consell Comarcal.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT,
que explica que aquesta qüestió ja es va exposar en l’últim Ple del Consell Comarcal
del Gironès i li  consta que l’equip de govern, format per PDeCAT i ERC ja està
mirant de buscar solucions. 

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

Vots a favor (12)

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

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.

No n’hi ha. 

II
PART DE CONTROL

12.  MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ICELRÀ-ERC-AM PER A LA
GARANTIA DE SUFICIÈNCIA DE LA REVALORACIÓ DE LES PENSIONS PER A
L’ANY 2018.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Laura Manzano Casademont, regidora del
GM ICelrà-ERC-AM, que fa la proposta següent:

Les pensions públiques constitueixen la principal  font d'ingressos de més de nou
milions de pensionistes i de les seves famílies, havent-se constituït durant la crisi
com un  dels  elements  que  han  contribuït  a  sostenir  moltes  famílies  en  la  difícil
situació econòmica de Catalunya i d'Espanya i que tant ha afectat la ciutadania. 

No obstant això, i malgrat la baixa inflació registrada en els últims exercicis, des de
l'any 2009 les pensions públiques han vist limitada la seva revaloració, primer amb
mesures anuals el 2011 i 2012 que les van fer perdre poder adquisitiu, després amb
una  reforma  integral  en  2013  del  sistema  de  revaloració,  que  va  trencar
unilateralment el Pacte de Toledo. La reforma esmentada del 2013, que introdueix el
factor de sostenibilitat (vinculant la prestació a l'esperança de vida, a partir de l'any
2019) i especialment la inclusió de l'índex de revaloració desvinculat de l'increment
de I'IPC, signifiquen una rebaixa programada del poder adquisitiu de les pensions
que s'ha concretat, per als anys 2016 i 2017, en una pèrdua del 2,3 % per al milió i
mig de pensionistes catalans i catalanes. Enguany, mentre les pensions tindran una
revaloració del 0,25 %, les previsions d'inflació tant públiques com privades preveuen
un creixement dels preus del 2018 un 1'5 %. 

D'altra banda, la situació actual del sistema de Seguretat Social exigeix una actuació
urgent i compromesa amb la seva funció social. La gravetat i durada de la crisi, la
intensitat de la desocupació (especialment l'atur de llarga durada) i el deteriorament
de les condicions laborals d'un gran nombre de persones que ha registrat el nostre
mercat  laboral  els  darrers  anys,  juntament  amb  l'evolució  demogràfica,  han
contribuït a situar el sistema de Seguretat Social en dèficit molt abans del previst.
Com ha reconegut l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF), aquesta
situació esta relacionada amb la devaluació salarial provocada per la reforma laboral,
xifrant  en 15.000 milions d'euros (1,5 % del  PIS) l'impacte  que ha tingut  en la
previsió de les cotitzacions del Sistema de Seguretat Social. 

Per això, resulta urgent anticipar mesures de reforç de l'estructura d'ingressos del
sistema  de  manera  que  es  garanteixi  el  seu  adequat  finançament  i  la  seva
revitalització, sostenibilitat i estabilitat, a més de possibilitar la recuperació del poder
adquisitiu  dels  i  les  pensionistes.  La  suficiència  de  les  pensions  i  la  solidaritat
intergeneracional i territorial i l'equitat han de retornar al sistema de protecció social.

En aquest sentit  la proposta de la ministra d'Ocupació i  Seguretat Social,  Fàtima
Báñez, d'ampliació del període de càlcul de les pensions al conjunt de la trajectòria
de cotització dels treballadors i treballadores no s'adequa ni en la forma ni en el fons
al debat, les propostes i el consens que requereix el Sistema de Pensions. Ara bé, en
el cas que aquesta proposta s'abordi de manera rigorosa en el marc de la Comissió,
cal  condicionar  el  període  de  càlcul  del  conjunt  de  cotitzacions  laborals:  que  el
treballador o treballadora pugui escollir els seus millors anys de cotització. 

Alhora,  estimem que  l'espai  per  presentar  propostes  de  reforma del  Sistema de
Pensions és el Pacte de Toledo, i que la prioritat ha de ser garantir la suficiència i
sostenibilitat de les pensions. 



No es  tracta,  doncs,  de  recuperar  els  millors  moments  de  cotització  sinó  de fer
polítiques que millorin les cotitzacions amb l'objectiu de garantir els ingressos que
necessita el sistema. 

Per tant, la prioritat es fonamenta en dues qüestions: la millora de la qualitat de
l'ocupació i l'assoliment d'amplis consensos socials, en el marc del Pacte de Toledo,
per garantir la sostenibilitat però també la suficiència del Sistema de Pensions. 

Així mateix, en el marc de la Comissió del Pacte de Toledo caldrà, prioritàriament,
garantir  la  sostenibilitat  del  Sistema  de  Seguretat  Social  mitjançant  una  millora
d'ingressos, dotant de major progressivitat i adequació la cotització amb un augment
de les seves bases màximes; l'equiparació de les bases de cotització dels autònoms
al  Règim  General;  l'augment  temporal  d'alguns  percentatges  de  la  cotització
reforçant el principi de separació de fonts de finançament per no gravar el sistema de
pensions amb la despesa de l'Administració de la Seguretat Social i, paral·lelament,
executar un pla de xoc que permeti augmentar el nombre de llocs de treball i la seva
qualitat i remuneració. 

Sobre la base d’aquests antecedents es proposa al Ple de la corporació l’adopció del
següent

ACORD

Primer. Instar el govern de l'Estat que derogui la Llei 23/2013, de 23 de desembre,
reguladora  del  factor  de  sostenibilitat  i  de  l'índex  de  revaloració  del  Sistema de
Pensions de la Seguretat Social. 

Segon. Instar el govern de l'Estat que revalori les pensions d'acord amb la previsió
d'inflació prevista per al 2018, no inferior a l’1,5 %. 

Tercer. Instar  el  govern  de l'Estat  que garanteixi  la  sostenibilitat  del  sistema de
pensions amb la introducció progressiva de finançament per via impositiva en el cas
que sigui necessari, sobre la base d'un sistema tributari just i progressiu que tingui
en compte la capacitat econòmica de les empreses i situï la pressió fiscal a nivells
similars als d’altres països del nostre entorn. 

Quart. Instar el govern de l'Estat que derogui el Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de
febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (la reforma laboral)
que  ha  rebaixat  els  salaris  empobrint  les  classes  treballadores,  ha  abaratit
l'acomiadament  indefinit  i  ha  facilitat  els  acomiadaments  col·lectius,  destruint
ocupació en el sector públic i privat. 

Cinquè. Traslladar aquest acord al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, als grups
polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, als sindicats de CCOO i UGT i al
casal de la gent gran de Can Ponac. 

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

Vots a favor (12)

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

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



13. MOCIÓ DEL GRU POLÍTIC MUNICIPAL D’ICELRÀ-ERC-AM PER A LA
PROTECCIÓ DEL CORALL VERMELL AL LITORAL CATALÀ.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jordi Puig Boada, regidor del GM ICelrà-ERC-
AM, que fa la proposta següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El corall vermell (Corallium rubrum) va ser elevat l'any 2015 a la categoria "en perill
d'extinció" a la llista vermella elaborada per la Unió Internacional per la Conservació
de la Natura (UICN). A Catalunya, un estudi científic encarregat per la Generalitat
l'any passat deixava ben clar que el corall vermell al litoral català es troba en estat
"crític". Per aquest motiu, i en coherència amb les polítiques de biodiversitat marina i
protecció del litoral, la Generalitat va decretar una moratòria d'extracció de deu anys
en l'àmbit de la seva competència, que són les aigües interiors. És a dir,  des de
Begur fins a la frontera francesa. 

En aquest sentit, es va comunicar al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient (MAPAMA) la necessitat d'ampliar aquesta protecció també en les aigües
exteriors,  que  no  són  competència  de  la  Generalitat.  Tot  i  això,  amb  la  recent
resolució d'atorgament de 12 autoritzacions de pesca de corall vermell per exercir
entre Arenys de Mar i Begur, s'ha constatat que han fet cas omís de la demanda i
l'estudi  deis  científics.  També existeix  un doble  perjudici:  d'una banda,  contra  la
conservació d'aquest recurs permetent que continuï la seva sobreexplotació i, alhora,
dificultant enormement el control i la vigilància en la zona de veda. 

Atès que el dia 30 de gener de 2017 l'lnstitut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) va
lliurar a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims l'informe sobre l'estat de les
poblacions de corall vermell (Corallium rubrum) a les aigües de Catalunya, subscrit
també pel Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la
Universitat  de  Barcelona,  pel  Laboratoire  d'Ecogéochimie  des  Environnements
Benthiques (LECOG-CNRS) i per la California State University, Northridge. D'acord
amb aquest informe, les poblacions de corall vermell de la costa catalana no poden
suportar la pressió de la pesca actual sense posar-ne en perill la persistència. A més,
afirma  que  la  majoria  de  les  poblacions  es  poden  considerar  ecològicament
extingides.  Les conclusions de l'informe recomanen les administracions pesqueres
competents que procedeixin amb caràcter d'urgència al tancament de la pesquera
mitjançant l'establiment d'una moratòria de 20 anys ampliable. 

Atès  que  el  7  d'abril  a  Catalunya  s'aprova  l'Ordre  ARP/59/2017  per  reduir  les
llicències per a la pesca del corall vermell durant la campanya 2017 i la suspensió
temporal de la pesca fins el 31/12/2027. 

Atès que el 2 de novembre s'aprova l'Ordre Ministerial APM/1101/2017 elaborada des
del  Ministeri  d'Agricultura  i  Pesca,  Alimentació  i  Medi  Ambient  per  la  qual  es
convocava el procediment d'autorització per a l'extracció i venda de corall vermell
establint com a zona de veda les aigües exteriors des del cap de Begur fins a França. 

Atès  que  el  21  de  desembre  de  2017  es  va  remetre  a  la  directora  general  de
Recursos  Pesquers  de  la  Secretaria  General  de  Pesca  del  MAPAMA un  escrit  del
director general de Pesca i Afers Marítims sol·licitant reconsiderar la decisió d'atorgar
aquestes  autoritzacions,  citant  l'informe científic  de  gener de 2017 signat  pel  14
científics que alertaven de la precària situació del corall al litoral català. 

Atès que el 6 d'abril es publica la Resolució de les autoritzacions d'extracció i venda
de corall vermell en aigües exteriors per al període compres entre el 10/04/2018 i el
09/04/2020, adjudicant 12 llicències en zona 1 de Catalunya incloent-t’hi àrees d'alt
valor ecològic com les ILles Formigues. 



Atès  que  aquesta  adjudicació  es  fa  mitjançant  una  interpretació  deliberadament
restrictiva de la pròpia normativa estatal i va contra les mesures adoptades per la
FAO l'any passat. 

Per tots aquests motius, i entenent que aquesta decisió tindrà efectes negatius per al
medi  ambient  i  per  al  creixement  i  la  reproducció  del  corall  vermell  i  no  es  té
constància de com ni quan es revertiran els danys, es proposa al Ple de la corporació
l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Instar el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient perquè
revoqui l'adjudicació de les llicències d'autoritzacions d'extracció i venda de corall
vermell en aigües exteriors al litoral català. 

Segon. Instar el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient perquè
respecti  la  moratòria  decretada  per  la  Generalitat  a  les  aigües  interiors  i  fer-la
extensiva a les totes les aigües exteriors de Catalunya. 

Tercer. Instar  el  govern de l'estat  Espanyol  i  la  Generalitat  de  Catalunya perquè
reforci  el  control  de  la  pesca  furtiva  amb l'objectiu  d'eliminar  les  conseqüències
ambientals negatives d'aquesta practica i eradicar la sensació d'invulnerabilitat dels
furtius. 

Quart. Instar la Generalitat de Catalunya perquè utilitzi aquesta parada biològica del
corall  per  potenciar  les  campanyes de sensibilització  que es duen a terme sobre
l'elevat  valor  ambiental  del  corall  i  el  risc  de  la  seva  explotació  extractiva  i
l'alternativa d'explotar turísticament la presencia de corall al fons marí de la zona en
concret. 

Cinquè. Col·laborar amb les escoles i  els  centres educatius del  municipi  per a  la
sensibilització  i  la  conscienciació  del  valor  ecològic  del  medi  subaquàtic  com  a
patrimoni natural que cal preservar. 

Sisè. Comunicar aquest acord al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient (MAPAMA), a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat
de Catalunya, als grups polítics al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i
al Senat, a les entitats municipalistes i a la Fundació ENT. 

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

Vots a favor (12)

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

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



14. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA. 

Registre Interessat Descripció
2018/0407 SECRETARIA Convocatòria CID: 6 de juny de 2018
2018/0406 R.E.S. Concessió transmissió llicència número 1 servei 

taxi
2018/0405 SECRETARIA Relació provisional admesos/excloses borsa peó 

manteniment 
2018/0404 SECRETARIA Modificació canvi dia celebració Comissió 

Informativa Directorial
2018/0403 SECRETARIA Sol·assistència tècnica supervisió i elaboració inf 

proj obra "reforma i ampliació biblioteca 
municipal"

2018/0402 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2018/21
2018/0401 SECRETARIA Retorn garantia concessió nau 2 de promoció 

econòmica
2018/0400 SECRETARIA Aprovació registre activitats de tractament
2018/0399 CULTURA Adjudicació contracte menor serveis: escultura 

(Casal Artístic 2018)
2018/0398 CULTURA Adjudicació contracte menor serveis: restauració 

(Casal Artístic 2018)
2018/0397 CULTURA Adjudicació contracte menor serveis: dibuix i 

pintura casal artístic (Casal Artístic 2018)
2018/0396 CULTURA Adjudicació contracte menor serveis: ceràmica 

(Casal Artístic 2018)
2018/0395 CULTURA Adjudicació contracte menor serveis: monitoratge 

casal artístic 2018
2018/0394 CULTURA Autorització ús instal·lacions municipals festes 

aniversaris
2018/0393 CULTURA Autorització ús instal·lacions municipals
2018/0392 URBANISME Atorgament llicència urbanística per adequació de 

local
2018/0391 PROMOCIO ECONOMICA Aprovació conveni cooperació educativa realització

pràctiques acadèmiques externes
2018/0390 AFA FALGUERES Autorització utilització pati escola Les Falgueres 

per la Festa fi de curs 17-18
2018/0389 CULTURA Contracte menor: impressió llibret Cursos 2017-

2018
2018/0388 SECRETARIA Autorització ús instal·lacions municipals EMD
2018/0387 X.O.S. Autorització apertura nínxol
2018/0386 AMPA AULET Autorització ús privativa amfiteatre escola Aulet
2018/0385 RECAPTACIO Aprovació liquidació taxa prestació servei gestió 

residus municipals
2018/0384 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2018/20
2018/0383 J.B.F. Donar per complimentat el tràmit de comunicació 

prèvia llicència urbanística
2018/0382 J.R.T. Donar per complimentat el tràmit de comunicació 

prèvia llicència urbanística
2018/0381 D.R.M. Donar per complimentat el tràmit de comunicació 

prèvia llicència urbanística
2018/0380 D.C.D. Donar per complimentat el tràmit de comunicació 

prèvia llicència urbanística
2018/0379 SECRETARIA Delegació funcions alcaldia 



2018/0378 SECRETARIA Modificació nomenament membres tribunal 
vigilant municipal

2018/0377 ADAMO TLECOM IBERICA 
SA

Donar per complimentat el tràmit de comunicació 
prèvia llicència urbanística

2018/0376 NEDGIA CATALUNYA SA Donar per complimentat el tràmit de comunicació 
prèvia llicència urbanística

2018/0375 NEDGIA CATALUNYA SA Donar per complimentat el tràmit de comunicació 
prèvia llicència urbanística

2018/0374 RECAPTACIO Aprovació factures consum serveis Ateneu
2018/0373 SECRETARIA Adjudicació contracte menor de subministrament 

d plantes
2018/0372 SECRETARIA Adjudicació contracte menor: subministrament 

d'un SAIS per a Promoció Econòmica
2018/0371 E.F.B. Emissió targeta aparcament per a persones amb 

disminució
2018/0370 CULTURA Atorgament premis de fotografia Festa Major 2018
2018/0369 RECAPTACIO Aprovació liquidació taxa prestació servei gestió 

residus municipals
2018/0368 M.S.P. Concessió permisos per atendre la seva filla
2018/0367 SECRETARIA Pagament en concepte de locomoció i dietes
2018/0366 M.V.G. Autoritzar i disposar la despesa curs formació 

vigilant municipal
2018/0365 CULTURA Adjudicació contracte menor disseny llibre cursos 

1819
2018/0364 PROMOCIO ECONOMICA Pagament despesa subministrament elèctric
2018/0363 SECRETARIA Esmena error redacció Decret d'Alcaldia 351/18, 

de 14 de maig
2018/0362 E.A.R. Concessió bestreta 
2018/0361 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2018/19
2018/0360 C.P.Z. Aprovació liquidació definitiva ICIO de llicència 

obra menor
2018/0359 A.A.N.D. Rectificació adreça comunicació prèvia llicència 

urbanística
2018/0358 SECRETARIA Declaració bé no utilitzable màquina 

escombradora i la seva venda
2018/0357 AJUNTAMENT DE CELRA Sol·licitud alta Registre general persones 

productores de residus de Catalunya
2018/0356 SECRETARIA Acolliment subvenció DIGI: Feder, eixos 4 i 6
2018/0355 SECRETARIA AI projecte Dues instal·lacions fotovoltaiques per 

autoconsum instantani piscines i edificis Fàbrica 
Pagans

2018/0354 SECRETARIA Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos 
vigilants municipals

2018/0353 SECRETARIA Adjudicació contracte menor serveis: elaboració 
informe per qualitat acústica de menjador Aulet

2018/0352 SECRETARIA Adjudicació contracte obra menor: ressalt 
reducció velocitat 

2018/0351 SECRETARIA Convocatòria Junta de Govern Local ordinària de 
15 de maig de 2018

2018/0350 J.C.A. Autorització traspàs dret funerari
2018/0349 F.P.R. Autorització concessió dret funerari
2018/0348 RECAPTACIO Aprovació liquidacions taxa servei menjador 

escoles bressol abril 2018



2018/0347 RECAPTACIO Acceptar exoneració presentació aval per 
pagament fraccionat IBI

2018/0346 SECRETARIA Incoació procediment ús provisional finca
2018/0345 SECRETARIA Esmena error dada Decret Alcaldia 
2018/0344 CULTURA Adjudicació contracte: espectacle concert 

d'havaneres
2018/0343 CULTURA Adjudicació contracte: espectacle concert grup 

musical
2018/0342 CULTIUS CAMPASOL SL Autoritzacions festes aniversari maig
2018/0341 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2018/18
2018/0340 SECRETARIA Aprovació Pla Seguretat i Salut: obra Reforma 

interior de casa Feliu en dos habitatges
2018/0339 CONSELL COMARCAL DEL 

GIRONES
Sol·licitud subvenció CCGI: Tastets de Celrà

2018/0338 TIRGI S.L. Aprovació factures venda paper i cartró gener a 
març 2018

2018/0337 ENGINYERIA MUNTATGES 
ELECTRICS GIRONA SL 

Adjudicació contracte menor serveis: 
manteniment mitja tensió EDAR

2018/0336 BOSCH REBES, LLUIS Aprovació pla amortització de compra nevera pel 
cívic

2018/0335 A.A.N.D. Donar per complimentat el tràmit de comunicació 
prèvia llicència urbanística

2018/0334 J.G.B. Donar per complimentat el tràmit de comunicació 
prèvia llicència urbanística

2018/0333 BIANNA RECYCLING SL Autorització canvi de nom activitat
2018/0332 D.S.R. Atorgament llicència d'ocupació de terrenys d'ús 

públic local per instal·lació terrassa
2018/0331 A.A.D.A. Llicència autorització via publica per atraccions 

infantils festa major 2018
2018/0330 R.L.G. Llicència autorització via publica per atraccions 

infantils festa major 2018
2018/0329 S.C.G. Llicència autorització via publica per atraccions 

infantils festa major 2018
2018/0328 I.R.A. Llicència autorització via publica per atraccions 

infantils festa major 2018
2018/0327 P.R.R. Llicència autorització via publica per atraccions 

infantils festa major 2018
2018/0326 SECRETARIA Convocatòria Ple ordinari: sessió del dia 8 de maig

2018
2018/0325 SECRETARIA Reconèixer l'obligació i ordenar el segon 

pagament de subvenció atorgada 
2018/0324 J.R.A. Llicència autorització via publica per atraccions 

infantils festa major 2018
2018/0323 SECRETARIA Delegació funcions secretària Mesa de 

contractació
2018/0322 P.B.C. Donar per complimentat el tràmit de comunicació 

prèvia llicència urbanística
2018/0321 C.P.M. Donar per complimentat el tràmit de comunicació 

prèvia obra menor
2018/0320 REINA & SANCHEZ 2016 

SL
Donar per complimentat el tràmit de comunicació 
prèvia activitat

2018/0319 LL.C.P. Atorgament llicència ocupació temporal terrenys 
ús públic local



2018/0318 S.T.T.    Atorgament llicència ocupació temporal terrenys 
ús públic local

2018/0317 SECRETARIA Convocatòria junta de govern local de data 2 de 
maig de 2018

2018/0316 L.R.R. Llicència autorització via publica per atraccions 
infantils festa major 2018

2018/0315 ENGICO2EN SCP Contracte menor serveis: redacció projecte 
instal·lació plaques fotovoltaiques centre Cultural

2018/0314 INTERVENCIO Modificació pressupostària 5/2018
2018/0313 RECAPTACIO Anul·lació liquidació quota trimestral EMD
2018/0312 OBRES I 

CONSTRUCCIONS CELRA 
SL

Donar per complimentat el tràmit de comunicació 
prèvia llicència urbanística

2018/0311 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2018/17
2018/0310 GAS NATURAL CATALUNYA

SDG SA
Donar per complimentat el tràmit de comunicació 
prèvia llicència urbanística

2018/0309 DIPUTACIO DE GIRONA Sol·licitud subvenció DIGI: polítiques de foment 
participació ciutadana

2018/0308 SECRETARIA Adjudicació contracte menor serveis: muntatge 
tanques parc infantil

2018/0307 PADRO MUNICIPAL 
D'HABITANTS 

Aprovació de baixa d'habitant del Padró Municipal 
d'Habitants

2018/0306 SECRETARIA Imposició sanció per infracció administrativa
2018/0305 SECRETARIA Imposició sanció per infracció administrativa
2018/0304 PADRO MUNICIPAL 

D'HABITANTS 
Aprovació de baixes d'habitants del Padró 
Municipal d'Habitants

2018/0303 CULTURA Contracte menor de servei: lloguer de 
l'ambulància durant la Festa Major

2018/0302 ESCOLA MUNICIPAL DE 
DANSA CELRA

Adjudicació contracte menor serveis: execució 
disciplina tècniques de circ

2018/0301 ANIMAL A L'ESQUENA Reconèixer l'obligació i ordenar segon pagament 
subvenció 

2018/0300 SECRETARIA Aprovació conveni cooperació educativa realització
pràctiques acadèmiques externes

2018/0299 MEDI AMBIENT Atorgament llicència ús privatiu hort municipal
2018/0298 SECRETARIA Sol·licitud subvenció DDGi Tastets de Celrà
2018/0297 P.C.R. Donar per complimentat el tràmit de comunicació 

prèvia llicència urbanística
2018/0296 SECRETARIA Delegació de funcions d'alcaldia 
2018/0295 MEDI AMBIENT Acceptació renúncia utilització hort municipal
2018/0294 MEDI AMBIENT Extinció llicència dos horts municipals per 

finalització de la utilització



15. PRECS I PREGUNTES

L’alcalde cedeix  la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT,
que pregunta el següent:

1. Quin import han atorgat de la subvenció sol·licitada del parc de la Torre
Desvern?

2. Pel  que fa  a l’avantprojecte  bàsic  del  carril  bici,  i  a  banda de  totes  les
subvencions que es podran demanar per finançar-lo, tot i que l’Ajuntament
haurà de posar diners el seu grup municipal votarà a favor en el supòsit que
sigui necessària una modificació pressupostària.  

L’alcalde respon el següent:

1. Pel parc de la Torre, i a través de la Diputació de Girona, es va sol·licitar un
fons  FEDER  (eix  6),  però  la  resolució  no  és  ràpida.  Dels  440.000  €
sol·licitats, en una primera fase atorgarien 100.000 € i si passa la segona
fase uns 200.000 €. 

2. Ahir es van publicar les bases del fons FEDER pel carril bici. L’únic handicap
d’aquest fons és la zonificació que fa doncs puntua per zones i la del Gironès
té menys puntuació que altres. Aquesta subvenció demana que l’obra en
qüestió estigui feta abans del 2020 i això no deixa de ser un repte per al
proper mandat. 
Aquest divendres ve a una reunió a l’Ajuntament el Sr. Ricard Font, director
general d’Estructures així com el president del Consorci del Ter. En aquest
fons Feder l’Ajuntament no s’hi pot presentar  com a tal (per tenir menys de
20.000 habitants) sinó que caldrà fer-ho a través de la Diputació, Consell
Comarcal  del  Gironès,  Vies Verdes...,  però  sembla  que  finalment  es farà
mitjançant la Diputació. I s’han de buscar complicitats ja que beneficiarà a
altres municipis de l’entorn i ciutadans de la comarca. 
A Girona, fer el trams fins a Celrà els costa uns 5.000 € i a Celrà el cost és
molt més elevat, però val la pena perquè serà molt bonic. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-
ERC-AM, que pregunta el següent:

1. Donat que Girona ha de connectar amb el nostre carril, no hauria de ser
Girona l’entitat més potent que hauria de donar un cop de mà a Celrà?

2. Quin balanç es fa de la caldera que es va instal·lar a l’escola Falgueres? 

3. Abans es donava un termini per edificar les parcel·les que se subhastaven.
Això continua igual? 

4. A la parcel·la de La Caixa del carrer Germans Sàbat, també està disposada
a cedir la zona d’equipaments? 

5. Del carrer que s’obrirà cap a l’IES cal tenir en compte que aquestes obres
provocaran una compactació i  no deixa de ser una zona inundable. S’ha
tingut en compte fer una obertura per l’aigua que s’hi acumularà i caurà?



6. Mercat del reciclatge dels dissabtes: a la zona de pícnic i informativa falten
bancs i taules. 

7. L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jordi Puig Boada, regidor del GM ICelrà-
ERC-AM, que informa que al  Castell  de Mabarrera fa temps que hi  ha uns
senyals i unes bases de formigó que creu que s’haurien de retirar. 

L’alcalde respon el següent:

1. Carril bici: si l’Ajuntament de Girona vol fer la sol·licitud per Celrà, caldria
firmar un conveni de col·laboració perquè ells no assumeixin el cost de la
nostra part. Però és més partidari de fer-ho a través de la Diputació de
Girona al ser l’ens que representa tots els consistoris, i als més petits els
agrupa per poder accedir a aquesta subvenció. A banda de tenir els tècnics
preparats per poder fer aquesta gestió.

2. Balanç caldera: hi ha aspectes positius i negatius. Pel que fa als negatius, a
l’Escola Municipal de Dansa es va haver de desconnectar perquè no es podia
garantir la temperatura de l’aigua i d’aquesta manera evitar la legionel·losi.
I,  pel  que  fa  al  positiu,  genera  un  estalvi  econòmic  important  a  les
Falgueres. 

5. El fet de separar la parcel·la en dos, suposa que una part de l’aigua es
desviarà en dos direccions. L’altre dia que van haver-hi pluges intenses no
es va inundar ni el pont d’en Palahí ni les Falgueres i això indica que les
actuacions que s’hi ha fet han funcionat.  

3. No s’ha posat cap data límit per fer la construcció. 

4. La proposta que es fa també inclou l’equipament com a ocupació directa. 

6. Han desaparegut. I si es tornen a posar s’instal·larà formigó per enterrar les
bases i així evitar els robatoris. 

7. Pel que fa al Castell de Mabarrera, ho té en compte i ho solucionarà.

CLOENDA.  Sense  cap altre assumpte per tractar, l’alcalde  conclou  la  sessió  i
l’aixeca a les 22.50 hores del que, com a secretària, dono fe.
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