ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 7/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 10 de juliol de 2018
Horari: de 20.30 h a 21.25 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 10 de juliol 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. Mar Camps Mora
Regidors/es
Sra. Mercè Amich Vida
Sra. Sònia Fortià Martí
Sr. Enric Cabarrocas Illa
Sr. Jordi Puig Boada
Sra. Irina Gil Abuin
Secretària
Rosa Maria Melero Agea
Interventor
Ramon Boada Oliveras
Absents
Sr. Jan Costa Rengel, Sr. Gerard Fernàndez Tatjé, Sra. Laura Manzano Casademont i
Sr. David Mas Roselló, que excusen 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 12 DE
JUNY 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
12 de juny de 2018 s'aprova per unanimitat.
2. 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 dels decrets d'Alcaldia relatius a personal següents:
Decret 439/2018
Es nomena el Sr. ......... com a responsable del servei de vigilants municipals, amb
efectes a partir del dia 1 de juny de 2018.
Decret 476/2018
S'amplia la jornada de treball de la Sra. .........., educadora de les escoles bressol
municipals de 22,75 hores/setmanals a 37,5 hores setmanals, amb efectes des del
dia 2 de juliol fins al dia 31 de juliol de 2018.
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


Explica que està disponible el nou díptic d'Oficina d'Atenció a les Persones
amb indicació dels serveis que s'hi ofereixen.



Fa un resum detallat de l'exercici 2017 relatiu a la memòria del Servei
Municipal d'Atenció a les Persones:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Es van atendre un total de 24 persones en el Servei d'Atenció
Psicològica
Hi ha tres grups d'atenció de memòria on van participar-hi un total
de 49 persones
Hi ha 2 grups d'estimulació cognitiva on van participar-hi 21 persones
Hi ha 2 grups d'informàtica amb 16 participants (8 a cada grup)
1 cop al mes es fan caminades amb un promig de 8 persones/sortida
S'han dut a terme 7 xerrades on hi assisteixen 30 persones,
aproximadament
Com a novetat, s'han organitzat cursos d'anglès per a gent gran amb
una assistència de 10 persones/grup
19 persones s'han beneficiat de l'espai RESPIR
11 persones s'han beneficiat del transport adaptat
16 persones s'han beneficiat del servei d'atenció al domicili



Juntament amb Jubilus i l'Associació de la Gent Gran de Can Ponac s'està
dissenyant un procés participatiu per intentar obrir l'espai de Can Ponac a un
major nombre de persones, amb noves propostes i dinàmiques per
aconseguir que sigui un lloc referent per promoure un envelliment actiu i
saludable.



Ha mantingut una reunió amb la dinamitzadora de Can Ponac i el
responsable de Ràdio Celrà perquè al setembre/octubre començarà un
programa de ràdio mensual que durà a terme la gent de Can Ponac.



Ha mantingut reunions amb la Junta de Can Ponac.

PATRIMONI


Actualment s'està a l'espera del projecte definitiu del Centre d'Interpretació
de La Fàbrica.



Ja han començat les excavacions arqueològiques de la Torre Desvern.



Properament es realitzarà la proposta de la neteja de camins que porten a
llocs d'interès patrimonial. S'intentaran conservar els camins que ja
existeixen i incorporar-ne algun de més.

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
 Es treballarà conjuntament amb la gent gran i el responsable de la Ràdio per
al programa de Can Ponac.
 S'intentarà treballar-hi també amb les escoles i oferir un curs de ràdio als
alumnes de secundària.


La revista La Llera ja ha sortit, tal i com estava previst.

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


Caracteritzacions recollida envàs: menys d'1 % d'impropis, que implica que
s'estan assolint de sobres els objectius marcats.



Vol donar resposta a un comentari de Facebook del grup municipal
d'Esquerra Republicana de Celrà pel que fa a la recollida selectiva del Porta a
Porta. En primer lloc, demana que des de qualsevol grup polític es facin
arribar les propostes al govern, si pot ser de manera constructiva, ja que
considera que des de l'Àrea de Medi Ambient i en general de tot el govern
mai han estat tancats a comunicar-se i a dialogar.
Fa un any, mentre es treballava en els plecs del nou contracte de la recollida
selectiva, el govern va convocar els grups municipals per donar-los a
conèixer el Plec de clàusules i Esquerra Republicana va poder opinar, fins al
punt d'incloure en el Plec les modificacions que van proposar.
Però ara, al seu Facebook parlen d'incapacitat per trobar metodologia i un
servei adequat al poble. La Sra. Ferrer considera que en cap cas es poden
formular aquest tipus d'afirmacions, més tenint en compte la feina feta
durant aquests anys. L'equip de govern es planteja el sistema de recollida
modificant-lo a les necessitats del poble i per això es mantenen reunions
constants amb els veïns, amb l'empresa de recollida, amb els operaris, amb
els tècnics de l'Ajuntament i amb els tècnics del Porta a Porta.
Quan Esquerra Republicana parla del problema creixent inversament
proporcional a les solucions aportades per part dels responsables, la Sra.
Ferrer els torna a demanar que demanin informació abans de realitzar
aquest tipus de sentències. El govern sempre està obert a rebre propostes i,
a data d'avui, ERC encara no ha enviat cap de manera oficial. I pel que fa a
les mesures de control que tan reivindiquen des de Facebook, els informa
que des de l'any 2013 fins avui s'han iniciat uns 120 expedients
sancionadors i que des de l'any 2017 s'està treballant en les visites als
habitatges. És cert que els primers anys de la implantació del Porta a Porta
es van iniciar molts expedients sancionadors però donat que moltes vegades
era impossible localitzar els infractors es va canviar la metodologia i es van
potenciar les visites, que a dia d'avui ascendeixen a 300 habitatges.
Al Facebook també parlen d'opacitat a l'hora de mostrar les dades de l'àrea
d'emergència, però cada quadrimestre surt el butlletí amb les dades i
actualment també es publiquen a la pàgina web del Porta a Porta. La
recollida del Porta a Porta ha millorat molt durant aquests anys i hi ha un
tant per cent molt elevat de participació tot i que hi ha una minoria que
continua sense voler participar.
Creu que és responsabilitat de tots no crear mala maror amb una qüestió
tan sensible com pot arribar a ser aquesta.

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


Han finalitzat ja les obres del Local Jove i ja han arribat els mobles i això vol
dir que al setembre ja se'n podrà fer ús novament.



Vol fer un reconeixement públic a l'Esplai Celrà per la tasca que estan fent
durant l'estiu, doncs és força impressionant.



S'està treballant per donar continuïtat als serveis del curs 2018-2019 i per
millorar i evolucionar en altres projectes, com el Quetzal.

IGUALTAT


S'han realitzat totes les activitats relacionades amb el 28 de juny, entre els
que destaca el taller que es va fer amb els alumnes de l'Institut en
col·laboració amb l'Observatori contra l'Homofòbia.



Aquesta setmana va al Consorci de Benestar Social per mantenir una reunió
conjunta amb el SIAD perquè la Generalitat de Catalunya està desplegant la
Xarxa SAI (serveis d'Atenció Integral) adreçada a persones LGTBI i les seves
famílies pel que fa a assessorament, acompanyament, informació, situacions
de discriminació, etc.
Actualment a Catalunya hi ha 43 punts d'actuació i l'objectiu és continuar
enfortint aquesta línia d'actuació de l'àrea.

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



Des de dimecres de la setmana passada s'ha incorporat la persona que va
quedar en segon lloc en el procés de selecció de vigilant municipal perquè la
primera persona classificada va renunciar-hi.
Amb aquesta incorporació, i degut al període estiuenc, s'està prioritzant el
servei de vigilants municipals tarda-nit (no exclusivament) però tenint en
compte que és estiu i que hi ha ús de l'espai públic s'intenta prioritzar el
descans dels veïns.

EDUCACIÓ


Aquesta setmana ja s'ha començat a pintar la part superior interior de
l'Escola Aulet i ja estarà repintat al 100 %, amb una inversió total d'uns
35.000 €.



S'han iniciat petites obres a l'escola bressol Trapelles per adaptar l'aula de
P0 a les necessitats i requeriments dels infants d'aquesta franja d'edat. I
també s'està especialitzant les persones que tindran cura d'aquests infants
per aquesta edat en concret.

ESPORTS I EDUCACIÓ


Aquestes últimes setmanes s'ha treballat molt per tenir a punt i que tot
funcioni bé en els casals d'estiu que estan programats.

L'alcalde informa del següent:


Han començat les excavacions a la Torre Desvern.



Comencen ja les obres de la pallissa un cop han marxat els nens que hi eren
de colònies. També s'hi instal·laran les llums previstes a l'entrada de la
Torre.



Estan a punt de finalitzar les obres de la Casa Feliu.



Vam rebre la visita del director general d'Infraestructures, Sr. Ricard Font, el
vicepresident de la Diputació de Girona, el gerent de les Vies Verdes, el del
Consorci del Ter i els autors del projecte del carril bici, que el van presentar i
que han valorat de manera molt positiva i per ser molt bo per al territori,
fins al punt d'emplaçar l'Ajuntament per presentar-se a una subvenció que
ha de sortir properament.



Ha participat en els diferents actes de finalització de temporada (petanca,
tennis, memorial Quim Feixas...).



Dóna les gràcies a la Colla Gegantera per la revetlla de Sant Joan, per la
festa reggae per a joves, per a la festa de Sant Feliu, Tastets, etc..



La part del Pla de Seguretat Viària que afecta la carretera de Palamós es tira
endavant en breu i tan sols falta el permís del Departament de Carreteres
per dur a terme l'actuació.



S'ha mantingut una reunió a l'ACA a Barcelona per realitzar el seguiment del
projecte d'ampliació de la depuradora.



Va realitzar una visita, conjuntament amb el regidor de Promoció Econòmica
i uns tècnics de la Generalitat de Catalunya, a una empresa gran del
municipi perquè expliqués els seus projectes d'ampliació.



Encara queden tres dijous de ressopó, 3 divendres i 1 dissabte del Terrat de
Celrà amb la celebració de quatre concerts de petit format a dalt del Centre
Cultural La Fàbrica.



S'ha de celebrar la Festa del Segar i el Batre.



S'ha de celebrar la festa d'estiu i de l'aigua al barri vell.



Al setembre hi haurà un Congrés de Piulaires per la República i han
confirmat la seva assistència l'Alvaro Dante Fachin, en Gabriel Rufian, la
Mireia Boya, en Lluís Llach...

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL
4.
DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'OBRA
ORDINÀRIA MUNICIPAL TITULAT REURBANITZACIÓ DEL CARRER LEGAZPI
DE CELRÀ
L'alcalde explica que un cop ha estat aprovat inicialment aquest projecte en sessió
plenària i ha estat sotmès a informació pública sense que s'hagin presentat
al·legacions, es proposa avui la seva aprovació definitiva.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1. En sessió plenària de data 10 d'abril de 2018 es va aprovar inicialment el projecte
d'obra ordinària titulat Reurbanització del carrer Legazpi de Celrà, amb un pressupost
total d'execució per contracte de 191.330,67 € IVA exclòs (231.510,11 € IVA inclòs).
2. Es va sotmetre a informació pública mitjançant un anunci publicat al BOP de
Girona número 76 de 19 d'abril de 2018, al DOGC número 7606 de 25 d'abril de
2018, a l'e- tauler i al tauler d'anuncis de la corporació, podent-se presentar
al·legacions durant el termini de 30 dies hàbils a comptar de l'última d'aquestes
publicacions. Durant el període d'informació pública no es va presentar cap al·legació.
FONAMENTS DE DRET
1. El tràmit procedent és el de l'aprovació definitiva del projecte, d'acord 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.
2. L'acord d'aprovació definitiva del projecte s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'ha d'inserir al
tauler d'anuncis
de la corporació, de conformitat amb l'article 38.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya.
3. De conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.

4. I vista 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 de la corporació l'adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar definitivament el projecte d'obra ordinària titulat Reurbanització del
carrer Legazpi de Celrà, amb un pressupost total d'execució per contracte de
191.330,67 € IVA exclòs (231.510,11 € IVA inclòs).
Segon. Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al tauler d'anuncis de la corporació.
Tercer. 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.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (9)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora
Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi Puig Boada
GM PDeCAT: senyora Irina Gil Abuin
5.
DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'OBRA
ORDINÀRIA MUNICIPAL TITULAT TORRE MIRADOR I URBANITZACIÓ DE
L'ENTORN
L'alcalde explica que un cop ha estat aprovat inicialment aquest projecte en sessió
plenària i ha estat sotmès a informació pública sense que s'hagin presentat
al·legacions, es proposa avui la seva aprovació definitiva.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1. En sessió plenària de data 10 d'abril de 2018 es va aprovar inicialment el projecte
d'obra ordinària titulat Torre mirador i urbanització de l'entorn, amb un pressupost
total d'execució per contracte de 94.352,60 € IVA exclòs (114.166,65 € IVA inclòs).
2. Es va sotmetre a informació pública mitjançant un anunci publicat al BOP de
Girona número 76 de 19 d'abril de 2018, al DOGC número 7606 de 25 d'abril de
2018, a l'e- tauler i al tauler d'anuncis de la corporació, podent-se presentar
al·legacions durant el termini de 30 dies hàbils a comptar de l'última d'aquestes
publicacions. Durant el període d'informació pública no es va presentar cap al·legació.
3. En data 27 d'abril de 2018, registre de sortida municipal número 12, es va
sol·licitar informe al Departament de Cultura. I en data 18 de juny de 2018, registre

d'entrada municipal número 3188, el Departament de Cultura ens tramet l'acord de
la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, de data 8 de juny de 2018,
segons el qual s'emet informe favorable per entendre que no afecta el BCIN de la
Torre Desvern ni cap altre element amb valors patrimonials.
FONAMENTS DE DRET
1. El tràmit procedent és el de l'aprovació definitiva del projecte, d'acord 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.
2. L'acord d'aprovació definitiva del projecte s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'ha d'inserir al
tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya.
3. De conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.
4. I per 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 de la corporació l'adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar definitivament el projecte d'obra ordinària titulat Torre mirador i
urbanització de l'entorn, amb un pressupost total d'execució per contracte de
94.352,60 € IVA exclòs (114.166,65 € IVA inclòs).
Segon. Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al tauler d'anuncis de la corporació.
Tercer. 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.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (9)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora
Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi Puig Boada
GM PDeCAT: senyora Irina Gil Abuin
6.
DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRA
ORDINÀRIA MUNICIPAL TITULAT SOTERRAMENT I CANALITZACIÓ
TORRENT CARRER GERMANS SÀBAT

L'alcalde explica que es tracta d'un projecte que s'està treballant des de fa temps
perquè és important per tota la zona del carrer Germans Sàbat i entenent que és
un servei general per al municipi.
L'alcalde respon una pregunta que va formular a l'última Comissió Informativa
Directorial el Sr. Jordi Puig Boada, del GM ICelrà-ERC-AM: el projecte està calculat
amb les mides necessàries per absorbir tant el cabal de la Baixada de la Doma, com
del mateix carrer com de la carretera de Juià. Sí que és veritat que davant de
l'Aulet, on s'ajunten les aigües que arriben de tot arreu quan plou molt, de manera
molt esporàdica s'ha creat un remolí d'aigua que pot arribar a aixecar una tapa
(concretament a la Baixada de la Doma i mai al carrer Germans Sàbat).
Però es tracta d'un fet absolutament anecdòtic.
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. ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting SL ha redactat el projecte d'obra ordinària
titulat Soterrament i canalització del torrent del carrer Germans Sàbat de Celrà, amb
un pressupost d'execució per contracte de 561.534,91 € IVA exclòs (679.457,24 €
IVA inclòs).
2. Ha emès informe favorable l'arquitecta municipal, fent menció expressa a que la
seva supervisió és favorable. També consta a l'expedient l'informe de la secretària
de la corporació sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la tramitació
dels projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: acord
d'aprovació inicial, submissió a informació pública per un període mínim de trenta
dies i l'aprovació definitiva.
I d'acord amb la competència del Ple, de conformitat amb el que disposa l'article
22.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons
redacció donada per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local.
Per tot l'exposat, i amb el dictamen de la Comissió Informativa Directorial, es
proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment el projecte d'obra ordinària titulat Soterrament i
canalització del torrent del carrer Germans Sàbat de Celrà, amb un pressupost
d'execució per contracte de 561.534,91 € IVA exclòs (679.457,24 € IVA inclòs).
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública mitjançant un anunci al BOP,
DOGC, i al tauler d'anuncis de la corporació per un termini de 30 dies hàbils per
consultar-lo i formular les al·legacions pertinents.
Tercer. 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.
Quart. Sol·licitar informe a l'Agència Catalana de l'Aigua.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (9)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora
Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi Puig Boada
GM PDeCAT: senyora Irina Gil Abuin

7.

DICTAMEN SOBRE L'ADHESIÓ AL CONSORCI VIES VERDES

L'alcalde explica que l'adhesió al Consorci Vives Verdes es proposa arran de la
reunió mantinguda amb el gerent del Consorci i altres representants de la Diputació
de Girona i del Consorci del Ter doncs es va arribar a la conclusió que si
l'Ajuntament de Celrà volia tirar endavant un projecte tan important no tan sols per
Celrà o Girona sinó per a tota la comarca i més enllà, es va considerar molt
important adherir-se al Consorci de les Vies Verdes de Girona.
I més si es té en compte que el projecte de carril bici no el pot tirar endavant
l'Ajuntament de Celrà sol, doncs la subvenció destinada al seu finançament
impedeix que es presentin ajuntaments de menys de 20.000 habitants (al no
disposar de la capacitat tècnica necessària).
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.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona és una entitat pública de caràcter associatiu
i de naturalesa institucional i local, integrada per diferents ajuntaments i consells
comarcals, que gestiona les infraestructures de comunicació desenvolupades sobre
trams ferroviaris desafectats del trànsit i sobre camins de la natura destinats a
usuaris no motoritzats, vianants, ciclistes o persones amb mobilitat reduïda, que es
poden utilitzar per a fins recreatius i per a desplaçaments entre centres d'activitat.
Per tant, aquest Consorci és l'ens local que gestiona i té cura de les diverses rutes de
les vies verdes de Girona quant al manteniment i millora de la infraestructura, la
promoció del seu ús i l'ampliació de la xarxa, que actualment abasta des del Consorci
de la via del tren Girona-Sant Feliu de Guíxols fins al Consorci de la ruta del carrilet
entre Olot i Girona.

2.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona gestiona aquests traçats amb la
col·laboració de tots els ajuntaments de la ruta i la implicació de les administracions
autonòmiques i estatal.

3.

És d'interès de la corporació adherir-se al Consorci de les Vies Verdes per tal de
poder connectar amb les vies verdes existents.

4.

Ha emès informe la secretària de la corporació, que consta en l'expedient.

FONAMENTS DE DRET

1. L'article 313, apartat primer, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals disposa que els consorcis es
constitueixen per l'acord dels òrgans competents dels ens locals, de les administracions i
dels altres membres que els integrin, o per adhesió posterior, segons el que estableixin
la legislació aplicable i els estatuts que els regulen.
I els estatuts del Consorci preveuen la possibilitat de que nous membres s'adhereixin a
l'ens per tal de poder establir amb més agilitat tot tipus de col·laboracions, bé siguin de
millora del traçat amb actuacions d'obra física, bé per poder realitzar tota la difusió que
es realitza dels recorreguts, tant des del mateix Consorci com de la mà de la Diputació
de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
2. L'article 313, apartat segon, del mateix text normatiu disposa que l'acord dels ens
locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o dissoldre els consorcis, com també
per aprovar i modificar els estatuts, s'ha d'adoptar amb el vot favorable de la majoria
absoluta de membres de la corporació.
I, en el seu apartat tercer, que l'acord esmentat juntament amb els estatuts s'han de
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix
l'article 160 d'aquest Reglament.
3. Els articles 47.2.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local i 114.3.d del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, regulen la competència plenària per a
l'aprovació mitjançant el vot qualificat de la majoria absoluta del nombre legal dels
membres corporatius per adherir-se a organitzacions associatives i aprovació dels seus
estatuts.
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. Adherir-se al Consorci de les Vies Verdes de Girona.
Segon. Aprovar els estatuts que consten a l'expedient i publicats al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, número 183, de 22 de setembre de 2015.
Tercer. Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a
comptar de l'endemà de la darrera publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la Província,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l'e-tauler i al tauler d'anuncis de la
corporació.
En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es formulin al·legacions i/o
reclamacions, l'acord esdevindrà aprovat definitivament.
Quart. Facultar l'alcalde perquè firmi els documents necessaris per a l'execució d'aquest
acord.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (9)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora
Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC-AM: senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi Puig Boada
GM PDeCAT: senyora Irina Gil Abuin

8.
DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
NÚMERO
8/2018 MITJANÇANT
CONCESSIÓ DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
L'alcalde explica que la modificació pressupostària que es proposa està destinada
majoritàriament a pavimentar els carrer Ter i Nòria del polígon industrial, que tenen
trams en molt mal estat i fins i tot han provocat que es rebentin rodes i altres
avaries als cotxes que hi passen.
L'alcalde i el senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut, Educació,
Esports i Promoció Econòmica, fan un resum detallat de les actuacions previstes en
aquesta modificació pressupostària on, a més de la pavimentació dels carrers
esmentats, s'inclou l'adquisició d'una grua per a un vehicle existent, la compra de
cortines separadores per al pavelló poliesportiu i millores de l'enllumenat públic.
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 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, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, modificada per la LO 9/2013 disposa com
podem aplicar aquest superàvit.
Sobre la base d'aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostària mitjançant
concessió de suplement de crèdit (número 8/2018), que es finança amb romanent
líquid de tresoreria, d'acord amb el detall següent:

Segon. Aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostària mitjançant
crèdit extraordinari (número 8/2018), finançada amb romanent líquid de tresoreria,
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 i en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
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. 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.
Sisè. 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 (7)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora
Sònia Fortià Martí
GM PDeCAT: senyora Irina Gil Abuin
Abstencions (2)
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi Puig Boada
9.
DICTAMEN SOBRE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CELRÀ AL
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS QUE DURÀ A TERME EL CONSORCI LOCALRET
L'alcalde explica que l'Ajuntament de Celrà forma part del Consorci Localret, que
ofereix als ajuntaments participar en el procediment de contractació centralitzada
de serveis de telecomunicacions tant en ubicació fixa com en telecomunicacions
mòbils.
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 Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la
contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de
telecomunicacions, amb la finalitat d'optimitzar les xarxes de comunicacions
electròniques i potenciar l'estalvi econòmic d'aquests serveis.
L'Ajuntament de Celrà té coneixement que el Consorci Localret preveu iniciar un nou
procediment de contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions següents
Lot 1: serveis de telecomunicacions en ubicació fixa (telefonia fixa i dades i accés

a internet)idades
Lot 2: serveis de telecomunicacions mòbils
Vist l'interès de la corporació d'adherir-se a la contractació centralitzada de serveis
de telecomunicacions, i que té una despesa estimada de 18.600 €/any, IVA inclòs,
per a aquesta contractació.
I d'acord amb l'article 228.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, les entitats locals poden adherir-se a sistemes d'adquisició
centralitzada d'altres entitats del sector públic incloses en l'àmbit d'aplicació
d'aquesta llei.
Sobre la base d'aquests antecedents, i amb el dictamen de la Comissió Informativa
Directorial, es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Celrà al procediment de contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions que durà a terme el Consorci Localret,
tot assumint el compromís de complir les obligacions que se'n derivin.
Segon. Autoritzar àmpliament i expressament al Consorci LOCALRET perquè, en nom
i representació de l'Ajuntament de Celrà, pugui obtenir de qualsevol operador de
telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens
facilitarà a LOCALRET les claus d'accés per a la consulta telemàtica de l'esmentada
informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d'accés a les
plataformes d'informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà
fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l'estricte àmbit
d'execució d'aquest procediment de contractació.
La vigència d'aquesta autorització es circumscriu a la de l'adhesió referida en
l'apartat primer d'aquest acord.
Tercer. Establir que la despesa màxima anual que l'Ajuntament de Celrà preveu
destinar a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a
terme LOCALRET serà d'un import de 18.600,00, IVA inclòs, per als lots que tot
seguit es detallen:
Lot

Import/any
(€)

1

Serveis de telecomunicacions en ubicació fixa (telefonia
fixa i dades i accés a internet

2

Serveis de telecomunicacions mòbils

Total

16.100 €/any
2.500 €/any
18.600 €/any

Deixar constància que el contracte dels serveis de telecomunicacions mòbils no
tindria vigència fins al dia 1 de maig de 2019.
Quart.
Declarar que s'assumeix el compromís de realitzar la consignació
pressupostària suficient per a la prestació d'aquest servei en els exercicis afectats per
aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s'iniciarà a finals de l'any
2018 i tindrà una durada inicial de 2 anys) en el pressupost de la corporació.
Cinquè. Facultar àmpliament i expressament l'alcalde, en representació de
l'Ajuntament de Celrà, per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries
per executar aquest acord.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (9)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora
Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi Puig Boada
GM PDeCAT: senyora Irina Gil Abuin

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
10.
DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017
L'alcalde explica que el mes d'abril d'enguany es va celebrar la Comissió Especial de
Comptes i es va informar el Compte General de l'exercici 2017 favorablement.
L'acord es va sotmetre a informació pública, sense que es presentessin al·legacions.
Posteriorment, es va convocar la segona sessió de la Comissió Especial de Comptes
on es va acordar elevar al Ple el Compte General de l'exercici 2017 amb la seva
documentació. I és el que avui es proposa en aquesta sessió plenària.
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. Format per la Intervenció el Compte General de la corporació de l'exercici 2017,
per Decret d'Alcaldia 215/2018, de 21 de març, es va convocar la Comissió Especial
de Comptes pel dia 17 d'abril de 2018.
Aquest dia, el Compte General es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de
Comptes, que el va informar favorablement.
2. El Compte General, amb l'informe de la Comissió, es va exposar al públic
mitjançant un edicte que es va publicar al BOP de Girona número 77, de 20 d'abril de
2018, a l'e-tauler des del 25 d'abril fins al 30 de maig de 2018 i al tauler d'anuncis
de la corporació pel termini de quinze dies durant els quals i vuit més els interessats
podien presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Durant aquest termini no se'n va presentar cap.
3. Per Decret d'Alcaldia 419/2018, de 6 de juny, es va convocar la segona reunió de
la Comissió Especial de Comptes pel dia 19 de juny de 2018, on es va acordar elevar
el Compte General al Ple de la corporació juntament amb els justificants i
antecedents per aprovar-los.
FONAMENTS DE DRET

1. S'han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al
212 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.
2. L'article 212.4 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, assenyala que acompanyat dels
informes de la Comissió Especial de comptes i de les reclamacions formulades, el
Compte general se sotmetrà al Ple de la corporació per aprovar-lo abans del dia 1
d'octubre.
3. L'article 214.5 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, assenyala que les entitats
locals rendiran al Tribunal de Comptes el Compte general aprovat.
4. L'article 4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, disposa
que les corporacions locals han de remetre els comptes de cada exercici directament
a la Sindicatura de Comptes.
Sobre la base d'aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Especial de Comptes, es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
Aprovar el compte general de la corporació de l'exercici 2017, de conformitat amb
l'informe d'Intervenció, i remetre'l a la Sindicatura de Comptes.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (9)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich Vidal, senyora
Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor Jordi Puig Boada
GM PDeCAT: senyora Irina Gil Abuin
11.

ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

No n'hi ha.
II
PART DE CONTROL

12.

DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA.

Registre
2018/0499
2018/0498
2018/0497
2018/0496
2018/0495
2018/0494
2018/0493

Interessat
SECRETARIA
J.C.V.
J.C.V.
J.C.V.
C.R.P.
C.R.P.
J.V.T.

Descripció
Convocatòria Comissió Informativa Directorial: 3 juliol 2018
Devolució fiança residus construcció
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia 1a ocupació habitatge
Aprovació liquidació definitiva ICIO
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia llicència urbanística
Delegació funcions Alcaldia
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia llicència urbanística

2018/0492
2018/0491
2018/0490
2018/0489
2018/0488
2018/0487
2018/0486
2018/0485
2018/0484
2018/0483
2018/0482
2018/0481
2018/0480
2018/0479
2018/0478
2018/0477
2018/0476
2018/0475
2018/0474
2018/0473
2018/0472
2018/0471
2018/0470
2018/0469
2018/0468
2018/0467
2018/0466
2018/0465
2018/0464
2018/0463
2018/0462
2018/0461
2018/0460
2018/0459
2018/0458
2018/0457
2018/0456
2018/0455
2018/0454
2018/0453
2018/0452
2018/0451
2018/0450
2018/0449
2018/0448
2018/0447
2018/0446
2018/0445
2018/0444
2018/0443
2018/0442
2018/0441
2018/0440
2018/0439
2018/0438
2018/0437
2018/0436

H.C.A.
M.LL.F.
SECRETARIA
D.S.C.
J.T.A.
XEMENEIES CELRA SL
J.T.A.
Y.A.V.
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
CULTURA
COMPTABILITAT
Y.Z.M.
SECRETARIA
B.C.D.
SECRETARIA
F.A.D.
CULTURA
CULTURA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
CULTURA
SECRETARIA
SECRETARIA
LL.M.C.
MULTISAC SL
INTERVENCIO
P.R.C.
MAPFRE FAMILIAR SA
DESGUACES CELRA SL
J.G.B.
G.A.S.
A.P.R.
J.M.E.
O.N.R.
E.B.C.
E.B.C.
COMPTABILITAT
RECAPTACIO
RECAPTACIO
DRAGCLIC SL
SECRETARIA
SECRETARIA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
J.S.J.
SECRETARIA
M.V.G.
SECRETARIA
SECRETARIA

Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Desestimació recurs reposició
Aprovació conveni cooperació educativa
Retornar fiança residus construcció
Donar per assabentat canvi de nom de l'activitat de local comercial
Aprovació liquidació definitiva ICIO
Donar per assabentat canvi de nom de l'activitat
Acceptació cessió gratuïta porció finca
Incoació procediment sancionador per infracció administrativa
Incoació procediment sancionador per infracció administrativa
Llistat provisional admesos exclosos borsa auxiliars administratius
Contracte menor serveis: festa de l'aigua i l'escuma
Aprovació relació factures remesa F/2018/24
Autoritzar i disposar despesa assistència curs formació
Pagament despesa subministrament elèctric local plaça Església
Ampliació jornada de treball educadora EB
Requeriment emissió informe serveis tècnics municipals ocupació directa
Emissió targeta aparcament per a persones amb disminució
Contracte privat: espectacle Xarivari Blues
Contracte privat: espectacle 'El llop ferotge'
Pagament locomoció i dietes juny 2018
Relació definitiva d'aspirants admesos/exclosos borsa peons
Convocatòria Junta de govern local ordinària de data 19 de juny de 2018
Aprovació conveni col·laboració formació pràctica en centres de treball
Contracte menor serveis: senyalitzacions vials al municipi
Contracte menor de serveis: neteja parcel·la
Cte serveis: Instal porta àrea emerg.+reparació portal àrea disseminats
Cte menor de subministrament: sacs restes vegetals pel porta a porta
Aprovació modificació pressupost 07/2018
Contracte menor serveis: orientació individual laboral
Contracte menor serveis: assegurança
Atorgament llicència ambiental
Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia llicència urbanística
Donar per complimentat el tràmit comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia llicència urbanística
Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia llicència urbanística
Donar per complimentat tràmit de comunicació prèvia llicència urbanística
Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia per activitat
Aprovació relació factures remesa F/2018/23
Aprovació liquidacions taxa prestació servei menjador maig EB
Aprovació liquidacions taxa utilització privativa horts municipals
Adjudicació contracte menor serveis: programa DRAG
Requeriment neteja finques
Contracte menor subministrament: muntatge cortines EMDC
Modificació contractes casal artístic
Contracte privat: espectacle Ni cap ni peus Tastets de Celrà 2018
Contracte privat: actuació Blackiss Tastets de Celrà 2018
Contracte subministrament: adquisició de 16 lluminàries
Acceptació cessió gratuïta porció finca registral
Convocatòria Ple ordinari: sessió del dia 12 de juny de 2018
Concessió tràmit audiència
Nomenament responsable del servei de vigilants
Superació període prova com a vigilant municipal
Aprov conveni cooperació educativa pràctiques acadèmiques externes
Adjudicació cte menor serveis: direcció i coordinació seguretat i salut obra

2018/0435
2018/0434
2018/0433
2018/0432
2018/0431
2018/0430
2018/0429
2018/0428
2018/0427
2018/0426
2018/0425
2018/0424
2018/0423
2018/0422
2018/0421
2018/0420
2018/0419
2018/0418
2018/0417
2018/0416
2018/0415
2018/0414
2018/0413
2018/0412
2018/0411
2018/0410
2018/0409
2018/0408

13.

COMPTABILITAT
SECRETARIA
SECRETARIA
PROMOCIO ECONOMICA
CULTURA
AFA FALGUERES
SECETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
A.C.P.
P.B.Y.
SECRETARIA
CULTURA
ARQUILIBRI SL
G.B.
LL.X.LL.
INTERVENCIO
A.V.F.
N.E.P.
A.P.B.
A.G.J.
P.M.M.
N.C.A.
COMPTABILITAT
AMPA ESCOLA AULET
PIROTECNIA ROSADO SL
CIAL FESTES I REVETLLES SL
F.X.P.B.

Aprovació relació factures remesa F/2018/22
Adjudicació contracte menor serveis: direcció obres i redacció projecte
Liquidacions parades mercat segon semestre
Cte menors serveis: formació i difusió projecte Coop de Cop al Barri Vell
Rectificació d'ofici error material Decret 301/2018
Concessió autorització ús sala entitats festa graduació sisè Les Falgueres
Ordre 2n pagament ajuts activitats extraescolars curs 17-18
Sol·licitud sub Dipsalut: PT10-lluita i control integral de plagues urbanes
Contracte menor serveis: tasques de jardineria al municipi
Adjudicació contracte menor de subministrament: pinso per a gats
Atorgament llicència ús privatiu hort municipal
Convocatòria Junta Govern Local: sessió ordinària 5 juny 2018
Contracte menor servei: fotografia casal artístic
Donar-se per assabentat de canvi de nom activitat
Donar-se per assabentat de canvi de nom activitat
Incoació procediment protecció legalitat urbanística
Convocatòria 2a reunió Comissió Especial de Comptes 2017
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra menor
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia llicència urbanística
Pagament curs professora EMD
Aprovació factura i abonament XAL
Autorització us espai escola l'Aulet per realitzar casal de tardes de juny 18
Atorgament llicència ocupació temporal de terrenys d'ús públic local
Atorgament llicència ocupació temporal de terrenys d'ús públic local
Atorgament llicència ocupació temporal de terrenys d'ús públic local

PRECS I PREGUNTES

L'alcalde cedeix la paraula al senyor Enric Cabarrocas Illa, portaveu del GM ICelràERC-AM, que pregunta el següent:
1. Ja fa un mes que està en funcionament la piscina. Tot funciona
correctament?
2. S'ha fet ja un balanç del primer Tastets que es va celebrar el cap de
setmana?
En relació amb la primera pregunta, el senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de
Règim Intern, Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica respon el següent:
1. No s'ha produït cap situació significativa a excepció de que la primera
setmana van forçar la porta d'entrada i van entrar i robar l'ordinador de
l'empresa, motiu pel qual va haver-hi dos o tres dies que no es va poder fer
correctament el control d'accés. I malgrat que hi ha una alarma que es
dispara, la situació igualment es produeix.
També hi ha hagut algunes queixes relacionades amb el clor, però un cop
comprovat degudament aquest estava dins dels paràmetres normals. Tot i
això, va sol·licitar als responsables que baixessin el volum de clor sense
arribar a problemes de salubritat.

Pel que fa al pagament previ del carnet ha funcionat correctament i hi ha
unes 50 unitats familiars que ho han efectuat. I pel que fa als aforaments,
s'ha anat regulant la presència dels casals d'estiu als matins doncs si abans
anaven cada dia ara s'ha espaiat en els dies.
Pel que fa a la segona pregunta, l'alcalde respon el següent:
2. Encara no s'ha fet una valoració oficial de la 3a edició del Festival de Tastets
amb els comerciants ja que va finalitzar diumenge i molts encara estaven
recollint el dilluns. Tot i això, l'afluència es valora molt positiva amb una
assistència diària molt elevada de persones cada dia.
Els comerciants estan molt satisfets de la promoció que han pogut fer dels
seus comerços i com a poble cal estar molt satisfets del volum de gent que
hi ha assistit.
CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l'alcalde conclou la sessió i
l'aixeca a les 21.25 hores del que, com a secretària, dono fe.

