
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 9/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 9 d’octubre de 2018
Horari: de 20.30 h a 22.00 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 9 d’octubre de 2018, es reuneixen a la
sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en
els termes legalment establerts, els membres que integren el Ple que a continuació
es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència de
l’alcalde i assistits per mi, la secretària general.

ASSISTENTS

Alcalde 

Sr. Daniel Cornellà Detrell

Tinents/es d'alcalde

Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Jan Costa Rengel
Sra. Mar Camps Mora

Regidors/es

Sra. Mercè Amich Vida
Sra. Sònia Fortià Martí 
Sr. Gerard Fernàndez Tatjé 
Sr. Enric Cabarrocas Illa
Sr. Jordi Puig Boada
Sra. Laura Manzano Casademont 
Sr. David Mas Roselló 
Sra. Irina Gil Abuin

Secretària 

Rosa Maria Melero Agea

DESENVOLUPAMENT     DE     LA     SESSIÓ

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



I
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE
SETEMBRE 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 llista d’assistents al Ple el seu segon cognom surt
com a Tarja, quan ha de ser Tatjé.

S’esmena el cognom al llistat d’assistents. 

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

2. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde,
que dóna compte dels decrets d’Alcaldia relatius a personal següents:

Decret 697/2018

A petició de la interessada, s’extingeix el contracte de treball amb la Sra. ..., tècnica
auxiliar de joventut, amb efectes a partir del dia 20 de setembre de 2018.

El Ple es dóna per assabentat.

3. INFORMACIONS

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i
Patrimoni, que informa del següent:

GENT GRAN

 El  dia  14 d’octubre se  celebrarà  l’Homenatge  a  la  Vellesa  de  Celrà,  que
començarà  a  les  11.30  h  amb  una  missa  i  posteriorment  l’acte  amb
parlaments i fotografies del grup. Després es farà el dinar de germanor al
restaurant  El  Cabrit  i  al  tornar  a Celrà es farà un ball  al  pavelló  de les
piscines.

PATRIMONI

 El dia 13 d’octubre hi ha les jornades de portes obertes a la Torre Desvern
amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni.

 El  mateix  dia,  al  Parc  de  les  Olors,  es  farà  un  taller  gratuït  de  sabons
artesanals i tan sols cal inscripció prèvia. 

  



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

 Divendres  passat  es  va  inaugurar  l’exposició  commemorativa  de  l’1
d’octubre, anomenada Després de l’1 d’octubre: el clam per la llibertat dels
presos polítics.  
Són 25 fotografies de .... a més d’un treball audiovisual d’en ......

 Pel que fa a la pàgina web, i responent la pregunta que va fer el Sr. Gerard
Fernàndez  a  l’últim  Ple,  la  part  del  poble  ja  està  feta  i  queda  la  de
l’Ajuntament, i s’ha acordat que abans de Nadal ja estarà enllestida. 

COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL

 El proper dia 19 d’octubre es presentarà a la biblioteca el llibre de l’autora
Núria Constans Demà tindrem sort, que explica la història del Sr. ....... quan
era nen i va haver de passar 12 anys a l’exili.  

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

 La  setmana  passada  va  començar  l’aula  d’estudi  de  primària (3  hores
setmanals que es fan els dilluns, dimecres i divendres). La setmana passada
van assistir-hi 15 alumnes. 

 Ja han començat les tècniques d’estudi, que s’ofereixen a 6è, i que aquest
any comptarà també amb l’aportació de l’entitat l’Armari.

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

MEDI AMBIENT 

 Al setembre va participar a la  Taula de Treball Ambiental dins la Trobada
Municipalista que es va celebrar a Girona per una  Girona social, popular i
republicana. 

 Pel que fa a la  cursa de mitjans que es va celebrar el  21 de setembre,
organitzada per l’Associació Mou-te en Bici juntament amb l’Ajuntament de
Celrà, els resultats han estat curiosos. Quant a temps, la bicicleta va ser el
mitjà més ràpid i, tant a nivell de costos com de contaminació, la bicicleta
continua sent la més econòmica i la que menys contamina. 

 S’està promovent la xarxa de compostaires i actualment es realitzen visites
a domicilis i a compostaires que ja el realitzen. 

PARTICIPACIÓ

 De les tres propostes que finalment es van rebre a l’aplicació, ja s’han estat
treballant i actualment han passat a l’àrea tècnica i les àrees implicades ho
estan  estudiant  des  del  punt  de  vista  tècnic  i  econòmic  per  passar
posteriorment a la fase de priorització dels pressupostos.



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

JOVENTUT

 L’Àrea de Joventut torna a estar totalment operativa després dels canvis que
han tingut lloc últimament. 

 El  Local  Jove  també  torna  a  estar  operatiu i  aquest  mes  ja  comencen
novament les seves activitats. I el fet de disposar d’una cuina amb nevera i
forn serveix per realitzar cursos de cuina sostenible.   

 Juntament amb l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha fet un buidatge de les
ofertes de feina que s’han rebut des del 2008 fins al 2018 amb la finalitat de
fer formació als joves i augmentar així la seva ocupabilitat. El problema és
que les dades que es gestionen des de Promoció Econòmica són difícils de
classificar degut al volum de feina administrativa que té actualment l’àrea.
Per  ara,  s’ha  fet  el  buidatge  però  encara  no  s’ha  pogut  definir  quantes
ofertes de feina han estat ocupades per persones joves.   

El  que sí s’ha pogut comprovar és que del 2008 al 2018 els perfils  més
demanats són mosso de magatzem, administratius, monitor d’extraescolars,
persones cuidadores d’avis, caixers, cambrers, operaris de soldadura.... I el
que es vol dur a terme ara són cursos formatius relacionats per afavorir-los
el camí a la vida adulta. 

IGUALTAT

 El dia 25 d’octubre hi haurà un debat i un recull de propostes de les dones
que s’han reunit  durant aquest  any i  que s’ajuntaran amb les  de dones
d’altres municipis i que serviran per fer una comuna i començar a aplicar-la
a les llars i als centres educatius del municipi.  

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

EDUCACIÓ

 A  finals  del  curs  passat  l’Ajuntament  de  Celrà  es  va  adherir  a  l’Aliança
d’Educació 360º, impulsada per la Fundació Jaume Bofill i els moviments de
renovació  pedagògica  i  que  pretén superar  el  model  educatiu  centrat  en
l’activitat escolar lectiva i aprofitar les extraescolars per anar més enllà del
que es fa exclusivament a l’escola.  
És un projecte de llarg recorregut i no amb un resultat immediat. En una
primera  fase  s’han  realitzat  actuacions  amb  trobades  amb representants
d’entitats del món educatiu i cultural per plantejar-los aquesta Aliança i en
una segona fase aquestes trobades es tindran amb els professionals. 

 El  curs  passat  es va rebre la  demanda de l’escola  Aulet  en relació  amb
l’excés  de  soroll  al  menjador  escolar.  Es  va  encarregar  un  estudi  a  una
empresa especialitzada per tal que realitzés una sonometria i un estudi per
valorar les actuacions a desenvolupar per rebaixar aquesta situació.   
I fruit d’aquesta iniciativa es va determinar que s’havien de col·locar uns
panells amortidors del so acompanyats d’altres mesures que tenen més a



veure amb la dinàmica d’un menjador escolar. I amb tot això, el problema
hauria d’estar solucionat.

 Al PAES es va sol·licitar una subvenció per canviar la fusteria metàl·lica, que
és dels anys 70’. L’import concedit  ha estat de 15.000 € i s’executarà el
2019.

 El divendres 19 d’octubre es fa un acte de presentació del nou curs escolar
de l’Escola de Dansa i qui farà la presentació és el Sr. ...., catedràtic en
pedagogia social.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 Dijous passat es van fer unes jornades de reflexió conjunta entre el sector
privat  i  el  sector públic per explorar elements nous i  aconseguir  que les
empreses  siguin  més  punteres  en  la  seva  activitat.  Van  participar  una
quinzena d’empreses i es va explorar com utilitzar les noves tecnologies per
ser més avançades del que ho són actualment, que ja ho són molt.

L’alcalde informa del següent:

 La pavimentació dels carrers Ter i Nòria ja ha finalitzat. 

 Continuen les obres a la Torre Desvern per la pallissa. 

 S’ha reunit amb la  Trail Walker Oxfarm i s’ha previst que la propera edició
també comenci des de Celrà. Hi haurà un doble circuit: el que surt d’Olot de
100 km i el que surt de Celrà de 50 km.

 Ha mantingut reunions amb l’entitat Vies Verdes i la Diputació de Girona pel
carril bici .  

 Ha participat a la Setmana de la Mobilitat. 

 Ja  s’ha  obert  el  Parc  Cors-Guinard  per  tal  que  comencin  a  entrar  les
màquines de neteja i els camions per començar a fer les parets. 

 El dia 23 de setembre la colla gegantera de Celrà va anar a la presó Puig de
les Basses per fer el pregó de les seves festes culturals. Va poder entrar-hi,
juntament amb la colla de Torrella de Montgrí i, un cop van fer el pregó de
les festes, van ballar  amb els presos i  les preses i  van poder abraçar la
Dolors  Bassa  i  traslladar-li  el  suport  des  de  Celrà  i  des  de  la  resta  de
municipis i de tot el país. 

 Han continuat les reunions amb veïns i empreses.

 La  setmana  vinent  hi  ha  dues  activitats  interessants.  Des  de  l’Àrea  de
Cultura, per segon any està al circuit  Folc i hi haurà dues actuacions, una
divendres i l’altra dissabte que coincidirà amb la Festa d’en Bernat Banyut
amb un sopar posterior.  



PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

4. DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DE  LA  PROCEDÈNCIA  DE
L’ALTERACIÓ  DEL  TERME  MUNICIPAL  DE  CELRÀ  AMB  EL  MUNICIPI  DE
GIRONA.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
explica breument els tràmits seguits en aquest procediment i indica que faltava
l’informe de la  Diputació  de Girona que  finalment  s’ha  adoptat  el  passat  dia  2
d’octubre. 

Tot seguit, fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària del dia 8 de maig de 2018 l’Ajuntament de Celrà va  incoar
el procediment d’alteració dels termes municipals de Celrà i de Girona, consistent en
l’operació de segregació parcial de la superfície de 6.419 m2 del municipi de Girona
per a la seva agregació al municipi de Celrà, en l’indret del Castell de Sant Miquel,
d’acord  amb  la  memòria  justificativa  i  la  restant  documentació  que  consta  en
l’expedient.

2. Es va trametre aquest acord, juntament amb la memòria justificativa i la resta de
documentació que consta en l’expedient, a la Direcció General d’Administració Local
(registre sortida municipal  número 1128,  del  dia  16 de maig de 2018),  dins del
termini de 15 dies des de la seva adopció, en compliment del que disposa l’article 9.2
del  Decret  244/2007,  de  6  de  novembre,  pel  qual  es  regula  la  constitució  i  la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de
les  mancomunitats  de  Catalunya  (RCDEM)   i  a  l’Ajuntament  de  Girona  (registre
sortida municipal número 1127/2018, del dia 16 de maig de 2018).

3. L’acord d’incoació del procediment d’alteració del terme municipal de Celrà,
juntament amb la memòria i la restant documentació que integren l’expedient, es va
sotmetre a informació pública pel termini d’un mes mitjançant un anunci al  Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7628 de data 28 de maig de 2018, al
tauler d’anuncis municipal i també durant el mateix període a l’e-tauler.

Durant el període d’informació pública no es van presentar al·legacions. Així consta
en la certificació administrativa emesa per la secretària municipal de l’Ajuntament de
Celrà, de data 2 de juliol de 2018.

3. En data 16 de maig de 2018 es va sol·licitar informe al Consell Comarcal del
Gironès (registre sortida municipal número 1.130/2018) i a la Diputació de Girona
(registre sortida municipal número 1129/2018). 

4. En data 28 de maig de 2018 (registre d’entrada municipal número 2635)
l’Ajuntament de Girona tramet el certificat de l’acord de Ple, de data 21 de maig de
2018, d’incoació del procediment d’alteració del terme municipal de Girona amb el
municipi de Celrà, a l’indret de Sant Miquel, designant a l’Ajuntament de Celrà com a
l’administració encarregada de la instrucció de l’expedient, d’acord amb la memòria
elaborada i tramesa per l’Ajuntament de Celrà.



5. En data 21 de juny de 2018 (registre d’entrada municipal número 3290) el
Consell Comarcal del Gironès tramet el certificat de l’acord de Ple, de data 20 de juny
de  2018,  segons  el  qual  informava  favorablement  de  l’expedient  promogut  pels
ajuntaments de Celrà i Girona per a l’alteració dels seus termes municipals.

6. En  data  25  de  setembre  de  2018,  via  correu  electrònic,  la  Diputació  de
Girona ens comunica la proposta que s’elevarà a la Junta de Govern Local i que s’ha
celebrat el dia 3 d’octubre de 2018, havent-se informat favorablement.

7. Donat que l’alteració de termes deriva de la conformitat d’ambdós municipis,
no s’ha presentat cap al·legació i els informes del Consell Comarcal del Gironès i de
la Diputació de Girona són favorables, cal aprovar la procedència de l’alteració dels
termes municipals proposada.

FONAMENTS DE DRET

1. En l’alteració  dels  termes municipals  de Celrà  i  de Girona concorre el  supòsit
establert  per  l’article  12.1.d del  Decret  legislatiu  2/2003,  de  28 d’abril,  pel  qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC),
supòsit que reprodueix l’article 3.1.d del  Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals  descentralitzades  i  de  les  mancomunitats  de  Catalunya,  modificat  pel
Decret 209/2015, de 22 de setembre (RCDEM).

Aquests preceptes disposen, com a supòsit d'alteració del terme municipal, el de "per
segregació de part d'un municipi o de diversos municipis per agregar-se a un altre".

Es donen els requisits establerts a l’article 8 del RCDEM, segons el qual "quan els
nuclis  de  població  formen  un  sol  conjunt  amb  continuïtat  urbana"  o  bé  quan
"consideracions  d'ordre  geogràfic,  demogràfic,  econòmic  o  administratiu  ho  fan
necessari o aconsellable".

En el  cas concret  que ens ocupa,  i  d'acord amb la  memòria  elaborada,  la causa
principal  al·legada  referida  a  les  consideracions  d'ordre  geogràfic,  demogràfic,
econòmic  o  administratiu  que  facin  necessari  o  aconsellable  el  procediment
d'alteració  que  es  proposa,  s'enquibeix  com  a  component  geogràfic,  si  bé
marcadament amb un caràcter social.

El  Castell  de Sant Miquel és un model de paisatge cultural  i  un clar exemple de
relacions socials, ateses les activitats humanes comunes realitzades en un entorn
físic determinat. Des de la seva gènesi aquest àmbit ha estat un entorn físic i social
compartit entre els habitants de Girona i de Celrà. 

Aquesta alteració de termes es produeix  per iniciatives concurrents per part  dels
municipis de Celrà i de Girona, amb plena conformitat en la memòria justificativa
elaborada i que consta en l’expedient.

2.  L’Ajuntament  de  Celrà,  com  administració  encarregada  de  la  instrucció  de
l’expedient  d’alteració,  li  correspon adoptar  mitjançant acord plenari  (per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació) la procedència de l’alteració
de termes municipals. En aquest acord ha de constar, si escau, la resolució de les
al·legacions presentades (arts. 14.2 i 14.4 del RCDEM). Supòsit aquest últim davant
el qual no ens trobem ja que no s’han presentat al·legacions.

L'acord  i  expedient  s'han  de  trametre  al  Departament  de  Polítiques  Digitals  i
Administracions Públiques i la Direcció General d'Administració Local ha d'elaborar un
informe sobre  la  seva  procedència  en  el  termini  de  dos  mesos  (article  15.1  del
RCDEM).

L'expedient  s'ha  de  sotmetre  a  informe  preceptiu  de  la  Comissió  de  Delimitació
Territorial i a dictamen ulterior i preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, d'acord
amb el que preveu l'art. 17.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, disposant



d'un termini de dos mesos per emetre el seu informe o dictamen (article 15.2 del
RCDEM).

Simultàniament  a  la  sol·licitud  de  dictamen  a  la  Comissió  Jurídica  Assessora,  la
tramitació de l'expedient s'ha de posar en coneixement de l'Administració de l'Estat
(article 15.3 del RCDEM).

La resolució definitiva de l'expedient procedeix adoptar-lo per decret del Govern de la
Generalitat i publicar en el Diari Oficial de la Generalitat i Boletín Oficial del Estado en
el termini de sis mesos computats al de la seva recepció al Departament de Polítiques
digitals i administracions públiques (article 17 del RCDEM). La manca de resolució
expressa produeix efectes desestimatoris.

El Govern de la Generalitat ha d’aprovar l’alteració dels termes municipals de Celrà i
de  Girona  quan  es  produeix  l’acord  favorable  dels  municipis  interessats  i  no  hi
formulen  objeccions  la  Comissió  de  Delimitació  Territorial  ni  la  Comissió  Jurídica
Assessora (article 17.2 RCDEM). 

3. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent, d’acord amb l’article 22.2.b de la Llei
7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases de règim local,  i  article  52.2.b del
Decret  legislatiu  2/2003,  de 28 d’abril,  pel  qual  s’aprova el  text  refós  de  la  Llei
municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  requerint-se  en  aquest  supòsit  el  vot
favorable  de  la  majora  absoluta  del  número  legal  de  membres  de  la  Corporació
(article 47.2.a) de la Llei 7/1985, en relació amb l’article 9.2 del RCDEM).

Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 12 a 17 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 3, 8 i 9 a 20 del
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial  dels  municipis,  de  les  entitats  municipals  descentralitzades  i  de  les
mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre,
aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal, amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, l’adopció del següent 

ACORD

Primer.  Aprovar la procedència de l’alteració del terme municipal de Celrà amb el
municipi de Girona,  consistent en l’operació de segregació parcial de la superfície de
6.419 m2 del municipi de Girona per a la seva agregació al municipi de Celrà, en
l’indret conegut com a Castell de Sant Miquel, d’acord amb la memòria justificativa i
restant documentació que consta en l’expedient.

Segon.  Trametre aquest acord i l’expedient al Departament de Polítiques digitals i
administracions públiques per tal que la Direcció General d’Administració Local elabori
un informe sobre la seva procedència en el termini de dos mesos (article 15.1 del
RCDEM); requereixi l’informe preceptiu de la Comissió de Delimitació Territorial i el
dictamen ulterior i preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, disposant d'un termini
de  dos mesos per  emetre  el  seu informe o dictamen (article  15.2 del  RCDEM) i
simultàniament a la sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, ho posi
en coneixement de l'Administració de l'Estat.

La  resolució  definitiva  de  l'expedient  s’adoptarà  per  decret  del  Govern  de  la
Generalitat i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de
l’Estat en el termini de sis mesos computats al de la seva recepció al Departament de
Polítiques Digitals i Administracions Públiques.

I serà el Govern de la Generalitat qui aprovarà l’alteració dels termes municipals de
Celrà i de Girona, si no hi formulen objeccions la Comissió de Delimitació Territorial ni
la Comissió Jurídica Assessora.

Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Girona.



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

Vots a favor (13)

GM CUP:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,  senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont 

GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

5. DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL
CONTRACTE  DEL  SERVEI  DE  RECOLLIDA  I  TRANSPORT  DELS  RESIDUS
MUNICIPALS

L’alcalde  cedeix  la  paraula  a  la  senyora  Eulàlia  Ferrer  Benito,  regidora  de
Participació i Medi Ambient, que explica que es tracta de modificar el contracte per
ampliar  el  servei  de  recollida  de  paper  i  cartró  comercial  ja  que  hi  ha  10
establiments comercials que no tenen espai per emmagatzemar el que generen i no
tenen suficient amb els dos dies setmanals que s’havien proposat. 
Aquesta ampliació es valora en 652 € IVA exclòs i per a la resta del contracte els
propers tres anys un import de 3.750 € IVA exclòs. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-
ERC-AM, que no entén com després de cinc anys d’experiència  amb el  porta a
porta, i havent firmat un nou contracte fa nou mesos, es faci una modificació per a
10 locals que ja existien anteriorment.
El  seu  grup  municipal  s’absté  en  la  votació  però  no  per  no  fer  un  servei  als
botiguers i als empresaris sinó per la manca de previsió. 

La  Sra.  Ferrer  respon  que  quan  es  va  formalitzar  l’últim contracte  es  pretenia
disminuir un dia la recollida però un cop es va provar no va funcionar. Per aquest
motiu es valora positivament fer la modificació, més si és té en compte que el
resultat econòmic tampoc implica una modificació econòmica del contracte doncs es
troba en el % previst.

El  Sr.  Fernàndez  contesta  que  amb  això  potser  ja  s’hipotequen  canvis  més
importants de cares al futur. Pregunta si va existir una “rebaixa” a l’empresa per la
recollida  del  paper  i  del  cartró  pel  fet  d’haver-se  eliminat  dies  de  recollida  als
usuaris. 

La Sra. Ferrer respon que no s’han eliminat dies de recollida, simplement es va
reorganitzar el servei, aprofitant el servei que ja es feia a aquestes empreses. 



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

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 20 de desembre de 2017 es va formalitzar el contracte administratiu del
servei  de recollida i  transport  dels  residus  municipals  amb l'empresa Tècniques i
recuperacions  del  Gironès  Tiroi,  SL,  amb un  preu  del  contracte  de 1.195.371,24
Euros, IVA exclòs (1.314.908,36 euros, IVA inclòs), pel termini de quatre anys, a
comptar  des  del  dia  1  de  gener  de  2018.  Contracte  que  s'ha  de  prestar  amb
subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques particulars.

2. En data 18 de setembre de 2018 la responsable del contracte emet proposta de
modificació del contracte del servei de recollida i transport dels residus municipals,
per raons d'interès públic, degut a les necessitats que, a mode de resum, són les
següents:

Ampliar el servei de recollida de paper i cartró comercial perquè existeixen 10
establiments  que,  degut  a  les  dimensions  dels  seus  locals,  no  poden
emmagatzemar el paper i cartró que genera la seva activitat, i no els hi és
suficient  els  dos  dies/setmana que disposen per  lliurar  aquesta fracció  al
servei de recollida. 

La valoració d’aquesta modificació s’estima pel que resta de l’any 2018 en la
quantitat de 652,50 Euros, IVA exclòs (717,75 Euros, IVA inclòs) i pels tres
anys restants del contracte en la quantitat de 3.770,00 Euros/any, IVA exclòs
(4.147 euros/any, IVA inclòs), per un import total (2018-2021) de 11.962,50
euros, IVA exclòs (13.158,75 Euros, IVA inclòs).

3. En data 25 de setembre de 2018 la Secretària de la Corporació emet informe
sobre la legislació aplicable a l'assumpte i el procediment a seguir. 

4. En data 25 de setembre de 2018, mitjançant Decret d'Alcaldia 700/2018 es va
incoar  procediment  de  modificació  del  contracte  i  es  va  donar  audiència  al
contractista  per  un  termini  de  deu  dies  hàbils  amb  trasllat  de  la  proposta  de
modificació  del  contracte  emesa  per  la  responsable  del  contracte,  perquè  es
presentessin les al·legacions que s’ estimessin pertinents.  I en data 26 de setembre
de  2018  (registre  d'entrada  municipal  número  5030)  l'empresa  adjudicatària  ha
donat la seva conformitat a la proposta de modificació.

5. En data 26 de setembre de 2018 l'interventor ha emès informe, i s'ha incorporat a
l'expedient certificat d'existència de crèdit, expedit per la intervenció.

FONAMENTS DE DRET

1.  Disposició  transitòria  primera  del  Reial  decret  legislatiu  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Articles 99, 105, 106, 107, 108, 210, 211 i 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes de sector
públic.

2. Articles 29 i 333 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes de sector públic.

3. Articles 97 i 102 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

4. I vista la competència del Ple, de conformitat amb el que disposa la Disposició
addicional  segona,  primer  apartat,  del  Reial  decret  legislatiu  3/2011,  de  14  de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.



És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, i amb el
dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Directorial,  proposo  al  Ple  de  la
corporació l’adopció del següent

ACORD

Primer. Ratificar el Decret d'Alcaldia 700/2018, de 25 de setembre, en virtut del qual
s'incoa el procediment de modificació del contracte del servei de recollida i transport
dels residus municipals.

Segon.  Aprovar la modificació del contracte del servei de recollida i transport dels
residus  municipals,  en tant  que es  troben contemplades  en el  plec  de  clàusules
administratives  particulars,  en  els  termes  expressats  en  la  proposta  de  la
responsable del contracte, i que suposa un increment total de 11.962,50 euros pel
que resta de l’any 2018 i  fins a la finalització del contracte (31 de desembre de
2021), equivalent a un percentatge del preu de contracte de l’1%.

Tercer. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària
número 23.1621.22700  “servei de recollida i tractament RSU” del vigent pressupost
general.

Quart. Notificar  aquest  acord  a  l'empresa  Tècniques  i  Recuperacions  del  Gironès
TIROI, SL, adjudicatària del contracte, citar-lo per a la formalització de la modificació
del contracte, requerir-li perquè procedeixi a l'ampliació de la garantia definitiva per
un import de 598,12 euros.

Cinquè. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en
el que s’hagi formalitzat la modificació del contracte, d’acord amb el que estableix
l’article 29.2 del TRLCSP.

Sisè. Comunicar  les  dades bàsiques del  contracte  adjudicat  al  Registre  Públic  de
Contractes de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP. 

Setè. Fer públic aquest acord en el Perfil de contractant de l’Ajuntament en el termini
de 48 dies naturals a comptar des de la data de la formalització de la modificació del
contracte. 

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

Vots a favor (9)

GM CUP:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,  senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

Abstencions (4)

GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa,
senyor Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont 

6. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚMERO 12 DEL PLA GENERAL DEL MUNICIPI DE CELRÀ

L’alcalde fa una explicació dels antecedents de la modificació 12 que es proposa
aprovar inicialment. 



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. Amb la present modificació es pretén reprendre els treballs de modificació puntual
número 12 del PGOU realitzats amb anterioritat, però amb algunes modificacions que
consisteixen en el següent:

Porció  “A”.  Peça  situada  entre  la  carretera  de  Juià,  la  C-66  i  la  via  de
ferrocarril.

Es modifica el règim urbanístic d’aquesta peça que mesura 2.252,08m2 de la
següent  manera:  tota  la  peça  passa  a  estar  en  un  polígon  d’actuació
urbanística, el PAU-14. Es perllonga l’ordenació prevista a la carretera de Juià
d’eixample obert. Es qualifica una part, en una superfície de 817,29m2, com
a sòl de domini públic i la resta es destina a sòl amb aprofitament privat.
Concretament 804,83m2 amb la qualificació urbanística de Verd Privat (clau
Vpb) i 629,96m2 amb la de zona d’eixample urbà (clau 2c) on s’admet una
edificació, de planta baixa i una planta pis, que dóna continuïtat a l’edificació
prevista a la zona que confronta.

A tal efecte, es delimita un polígon d’actuació urbanística, el PAU 14, que
inclou tot el sòl qualificat de sistema pendent d’obtenir per l’Ajuntament.  El
sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació modalitat compensació.

Porció “B”. Peça situada entre la carretera de Juià, el carrer d’Aumet i el Bosc
de Can Prat del Puig.

Es garanteix la connexió al bosc des de la carretera de Juià recollint l’accés
actual qualificant el sòl de sistema d’espais lliures (clau V). Es redueix el sòl
qualificat  de  ciutat  jardí  (clau  5c),  la  resta  queda qualificada  de  Sistema
d’equipaments comunitaris (clau E).

Actualment l’Ajuntament de Celrà vol tornar a impulsar la tramitació de l’expedient  i
per tal  d’oferir  el  màxim de garanties a qualsevol possible interessat i  ajustar el
procediment  a  tots  els  requisits  que  actualment   siguin  legalment  exigibles  es
proposa iniciar de nou la tramitació del procediment, deixant sense efecte els acords
adoptats amb anterioritat. 

2.  Ha  emès  informe  la  Secretària  municipal  i  l’arquitecta,  els  quals  consten  en
l’expedient.
 
FONAMENTS DE DRET

Respecte  a  la  tramitació  de  l’expedient  de  modificació  de  planejament  general,
l’article 96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura del planejament urbanístic  se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació.

És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  el que regula la tramitació
dels plans d’ordenació urbanística municipal.

Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, sobre la modificació del
planejament urbà i la seva tramitació, l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost  i  l’article  23  del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el
reglament de la Llei d’urbanisme.



I per competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la
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.  Deixar sense efecte els  acords plenaris  adoptats en sessió del dia  10 de
desembre de 2013 (relatiu a l’aprovació inicial) i en sessió del dia 9 de setembre de
2014 (relatiu a l’aprovació provisional) de la Modificació Puntual número 12 del Pla
General d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà (expedient 287/2013).

Segon.  Aprovar   inicialment  els  documents  que  integren  la  Modificació  Puntual
número 12 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà, redactada per
Marine-Pascual arquitectes, en els termes que s’assenyala en la memòria adjunta a
aquest  acord,  juntament  amb  els  estudis  i  informes  complementaris,  normativa
urbanística proposada (article 100.4 determinacions del PAU-14), Annex I relatiu a la
justificació per la modificació de zones verdes, Annex II relatiu a les notes registrals
de les finques incloses en aquesta modificació i els plànols.

Tercer.  Sotmetre aquest  acord,  juntament  amb  la  documentació  que  integra  la
modificació, a exposició pública durant un mes mitjançant anuncis que es publicaran
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un dels diaris de major circulació de
la província, en el tauler d’edictes i a  l’e-tauler de  la pàgina web de la corporació.
Dins  el  termini  d’exposició  pública  els  interessats  poden  examinar  l’expedient  i
presentar les reclamacions que creguin oportunes.
 
Quart. Sol·licitar informes als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials, i que són la Direcció General d’aviació civil del Ministeri de Foment, ADIF,
Direcció  General  de  Ferrocarrils  del  Ministerio  de  Fomento  i  Direcció  General
d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-
ERC-AM, que pregunta si la part afectada de la parcel·la que està davant del CAP és
sencera o parcial.

L’alcalde respon que  tan sols  queda afectada una porció,  a  la  qual  cosa  el  Sr.
Fernàndez pregunta si es farà una reordenació de les parcel·les que hi ha.

L’alcalde contesta que es reordena tot per poder dur a terme aquesta modificació.

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

Vots a favor (13)

GM CUP:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,  senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont 

GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

7. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS



PER INSTAL·LAR UN SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA A LA DEIXALLERIA
COMARCAL DEL MUNICIPI

L’alcalde explica que es tracta de formalitzar un conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal del Gironès per instal·lar càmeres de qualitat a la deixalleria del
municipi, doncs les que hi havia fins ara no tenien tanta qualitat i no funcionaven
gaire bé.  

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-
ERC-AM,  que  comenta  que  una  de  les  problemàtiques  relacionades  amb  la
instal·lació era l’autorització de les càmeres, i ja s’ha aconseguit. 
Pel que fa a la seva ubicació, es volen posar als terrenys de la deixalleria i pregunta
si  això  permet  tenir  la  visió  de  l’àrea  d’aportació  des  de  l’altre  costat  de  les
tanques. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que fa temps que es
van instal·lar unes càmeres a l’àrea d’emergència que no enfocaven la via pública i
això  comportava  dificultats  per  identificar  les  persones  que  deixaven  trastos  i
objectes a la via pública. 
En canvi,  les  càmeres que s’han instal·lat  ara graven la  via  pública i  també la
matrícula dels vehicles. 

El Sr. Bartis comenta que tot això s’ha dut a terme d’acord amb la llei, amb una
empresa especialitzada i amb el vistiplau de Secretaria de la corporació per tal que
tot fos correcte a l’hora d’instal·lar una càmera a la via pública. 

I  amb  aquest  conveni  s’aprova  que  el  Consell  Comarcal  del  Gironès  permeti
instal·lar aquestes càmeres i regular l’ús de les mateixes. 

El  Sr.  Fernàndez  pregunta  si  les  càmeres  que  s’hi  instal·laran  cobreixen  tot  el
perímetre de l’àrea o quedarà alguna zona fosca, a la qual cosa el Sr. Bartis respon
que l’àrea d’emergència ja disposa de tres càmeres que graven què passa en el seu
interior i just a la porta d’entrada i el que faltava era gravar què passava a la via
pública abans d’arribar-hi.

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 Consell Comarcal del Gironès gestiona la deixalleria comarcal de Celrà i
l’Ajuntament de Celrà disposa d’una àrea d’emergència que dóna suport al sistema
de recollida de residus implantat al municipi. 

Ambdós equipaments, que es troben situats al mateix carrer un al costat de l’altre,
pateixen actes vandàlics, robatoris i abandonament de residus a la via pública davant
de les seves entrades d’accés.

Per  evitar  aquesta  situació,  l’Ajuntament  de  Celrà  vol  instal·lar  un  sistema  de
videovigilància legalitzat per enregistrar imatges del carrer de la deixalleria i de l’àrea
d’emergència amb la finalitat d’identificar els infractors de les ordenances municipals
i, alhora, engegar els procediments sancionadors corresponents. I, a tal efecte, s’ha
decidit que el millor emplaçament per registrar les imatges és en un punt situat a
l’interior de la deixalleria. 

Tant l’Ajuntament de Celrà com el Consell Comarcal del Gironès coincideixen en què
la instal·lació d’aquest sistema de videovigilància ajuda a millorar la gestió d’ambdós



equipaments pel que fa al control dels abocaments de residus incontrolats que s’hi
produeixen. 

2. Ha emès informe la secretària de la corporació, que consta a l’expedient, així
com 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 amb el 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 text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el
Consell  Comarcal  del  Gironès  per  instal·lar  un  sistema  de  videovigilància  a  la
deixalleria comarcal del municipi, que s’adjunta com a annex. 

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

Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.

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

ANNEX

CONVENI DE COLABORACIÓ ENTRE EL  L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I CONSELL
COMARCAL  DEL  GIRONÈS  PER  LA  INSTAL·LACIÓ  D’UN  SISTEMA  DE
VIDEOVIGILÀNCIA A LA DEIXALLERIA COMARCAL DE CELRÀ

ENTITATS  QUE INTERVENEN

D'una  part,  el  Sr.  Jaume  Busquets  i  Arnau,  president  del  Consell  Comarcal  del
Gironès, facultat per acord de ........ 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
per acord de Ple data ......... de 2018, assistit per la secretària de l'Ajuntament de
Celrà.

EXPOSEN

El Consell Comarcal del Gironès (CCGI) gestiona la deixalleria comarcal ubicada al
municipi de Celrà.  

L’Ajuntament de Celrà (AJC) disposa d’una àrea d’emergència que dona suport al
sistema de recollida de residus implantat al municipi. 

La deixalleria comarcal i l’àrea d’emergència (AE) es troben al carrer Espinau, una al
costat  de  l’altre,  i  les  dues  pateixin  actes  vandàlics  i  robatoris,  així  com
abandonaments de residus a la via pública davant de les seves entrades. 

És  d’interès  de  l’Ajuntament  de  Celrà  instal·lar  un  sistema  de  videovigilància
legalitzat per enregistrar imatges del carrer de la deixalleria i l’AE, per així poder
identificar  els  infractors  de les ordenances municipals  i  engegar els  procediments
sancionadors corresponents. 

ACORDEN

PRIMER. Que l’AJC pugui instal·lar un sistema de videovigilància a dins del recinte
de la deixalleria comarcal amb l’objectiu d’identificar els infractors de les ordenances
municipals mitjançant la gravació d’imatges del carrer, en concret de l’exterior de la
deixalleria i de l’AE. L’AJC ja disposa de l’autorització per aquest tipus de dispositius. 

SEGON. L’AJC  es  farà  càrrec  dels  costos  de  la  instal·lació  del  sistema  de
videovigilància.  Si  es  produïssin  desperfectes  a  la  deixalleria  durant  la  seva
instal·lació o mentre  estigui  en funcionament,  l’AJC assumirà els  costos que se’n
derivin sempre i quan es demostri que han estat ocasionats durant la instal·lació o el
funcionament del sistema de videovigilància. 

TERCER. El CCGI permetrà realitzar els treballs necessaris per instal·lar el sistema
de videovigilància, i que inclou la col·locació d’un pal per sostenir les càmeres i la
connexió al quadre elèctric i al internet de la deixalleria. La ubicació del pal es triarà
perquè permeti un enregistrament d’imatges correcte, prèvia conformitat del CCGI.  

QUART. El CCGI es farà càrrec de les despeses de funcionament del sistema de
videovigilància corresponents als conceptes d’electricitat i internet. 

CINQUÈ.  L’AJC  es  farà  càrrec  del  manteniment  i  reparació  del  sistema  de
videovigilància, i el CCGI, o en el seu cas el concessionari de la deixalleria, haurà de
permetre l’accés a la deixalleria per fer les tasques que fossin necessàries. 

SISÈ. El CCGI, o el concessionari de la deixalleria, no podrà manipular o fer cap
actuació  sobre  els  aparells  del  sistema  de  videovigilància,  i  es  compromet  a
comunicar a l’AJC qualsevol incident, desperfecte o mal funcionament que observi
relacionat amb aquest sistema.  

SETÈ. Quan es produeixin actes vandàlics o robatoris a la deixalleria, l’AJC només es
farà càrrec dels desperfectes ocasionats al sistema de videovigilància i aquells que
col·lateralment s’hagin produït i siguin atribuïbles directament a aquest. 

VUITÈ. El CCGI haurà de dirigir-se al cos de vigilants l’AJC quan, per motiu d’algun
incident a la deixalleria, es requereixi el visionat d’imatges. Tenir en compte que les
imatges  es  conserven,  per  part  de  l’Ajuntament  de  Celrà  (responsable  del
tractament) com a màxim un mes, excepte quan es produeixi una incidència i s’han
de posar a disposició dels cossos i forces de seguretat.

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



Vots a favor (13)

GM CUP:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,  senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa,
senyor Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont 

GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

8. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE CATALUNYA PER DESENVOLUPAR EL
PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que a partir del curs
vinent serà de contingut obligatori pels instituts l’anomenat Servei Comunitari o
servei de voluntariat. 
A banda d’entitats sense ànim de lucre del municipi, com pot ser l’Armari, alguns
serveis de l’Ajuntament també acolliran mainada fora de l’horari lectiu per dur a
terme  aquest  servei  comunitari.  Alguns  llocs  podrien  ser  la  biblioteca  i  l’aula
d’estudi, però cal acabar-ho de concretar i no es tracta de treure feina, sinó de
col·laborar i ajudar a desenvolupar recursos.    

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

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya considera necessari
promoure entre  l’alumnat  el  compromís  cívic  amb la  finalitat  de  desenvolupar  la
competència social i ciutadana. Això implica que l’alumnat analitza el seu entorn i el
fa  adquirir  una  actitud  crítica  i  compromesa  davant  la  societat  i  l’ajuda  a
desenvolupar habilitats amb el treball d’equip, entre altres.

El projecte de Servei Comunitari està destinat als alumnes de Secundària obligatòria i
té com a objectiu garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar,
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu
de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la
comunitat.

És, en definitiva, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de
servei  a  la  comunitat  en un sol  projecte  on l’alumne posa el  seu coneixement i
competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

L’Ajuntament  de  Celrà,  compromès  amb  tots  els  valors  i  objectius  que  proposa
aquest projecte de Servei Comunitari, vol formalitzar aquest conveni de col·laboració
amb el Departament d’Ensenyament. 

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 amb el 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 text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el
Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  en  relació  amb  el
projecte de Servei Comunitari, que s’adjunta com a annex a quest acord.

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

Tercer.  Notificar aquest acord al  Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

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

ANNEX
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’ADMINISTRACIÓ  DE  LA
GENERALITAT  DE  CATALUNYA  MITJANÇANT  EL  DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I  L’AJUNTAMENT DE CELRÀ EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE
DE SERVEI COMUNITARI.

REUNITS

PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El senyor Ramon Simon Campà, director general d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 71/2018, de 7 de
juny, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011,
de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament
d'Ensenyament  (DOGC  núm.  5930,  de  28.7.2011)  en  diversos  òrgans  del
Departament.

PER L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

l’Il·lustríssim Daniel Cornellà Detrell, alcalde de Celrà, amb NIF P1705400H, fent ús
de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 a) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.



EXPOSEN

Que el Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure entre
l’alumnat  el  compromís  cívic  i  impulsa  el  Projecte  de  Servei  Comunitari  per  a
l’alumnat  de  Secundària  Obligatòria  com  un  instrument  per  desenvolupar  la
competència social i  ciutadana . El Servei Comunitari esdevé un model en el que
l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dóna sentit a l’aprenentatge.
El Servei Comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s en la
seva millora, promovent així l’educació en valors i el compromís cívic.

Que l’apartat 2 de l’article 16 del decret 187/2015, de 25 d’agost,  d'ordenació dels
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, preveu que el servei comunitari
és de caràcter obligatori.

Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Celrà volen afavorir la
generalització del projecte de Servei Comunitari entre els estudiants de Secundària
Obligatòria  amb  la  finalitat  de  facilitar  que  els  estudiants,  al  llarg  de  la  seva
trajectòria  escolar,  experimentin  i  protagonitzin  accions  de  compromís  cívic,
aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i
capacitats al servei de la comunitat. 

Que  el  Servei  Comunitari  utilitza  la  metodologia  d’Aprenentatge  Servei,  proposta
educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol
projecte ben articulat. 

Que les dues parts estan interessades en col·laborar en aquest projecte, i per tot
això,  reconeixent-se  mútua  capacitat  per  actuar,  acorden  formalitzar  el  present
conveni de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Celrà per desenvolupar el Projecte de
Servei Comunitari.

Segona. Els participants en el projecte de Servei Comunitari seran alumnes de tercer
o  quart  d’ESO,  degudament  autoritzats  pels  pares  i  mares   o  tutors/es  legals.
L’alumnat podrà col·laborar amb l’entitat sense que aquesta col·laboració comporti
més obligacions que les que consten en aquest  conveni.  L’alumnat no rebrà cap
mena de retribució econòmica o contraprestació, ni assumirà responsabilitats pròpies
de l’entitat. 

Tercera.  L’Ajuntament de Celrà es compromet a :

- Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte.
- Facilitar la formació inicial de l’alumnat de Secundària Obligatòria, que participi

en el projecte, per al desenvolupament del Servei Comunitari
- Col·laborar i coordinar-se amb els professionals dels centres educatius que actuïn

com a responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats.
- Difondre les pràctiques  de referència que es realitzin.

Quarta. El Departament d'Ensenyament es compromet a:

Dissenyar i planificar el projecte.
Aportar els centres educatius que participin en el projecte.
Dissenyar, coordinar i assumir la formació a centres educatius, agents educatius i

entitats implicats d’aquesta proposta educativa.
Fer el seguiment i valoració de l’actuació.
Facilitar la coordinació entre els centres educatius i l’entitat /l’Ajuntament participant

per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats.
Difondre les pràctiques de referència que es realitzin.



Cinquena.  Totes  les  parts  faran  constar  la  col·laboració  del  Departament
d'Ensenyament  i l’Ajuntament de Celrà  en les actuacions objecte d’aquest conveni
que es duguin a terme tant en actes públics com en qualsevol mitjà de divulgació.

Sisena.  Les parts es comprometen a complir  amb les obligacions establertes pel
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 i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i per la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
 
Setena. La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per al  Departament
d'Ensenyament ni per a l’Ajuntament.

Vuitena.  Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins el
31  de  desembre  de  2020.  Podrà  prorrogar-se,  fins  a  un  màxim de  quatre  anys
addicionals, si així ho acorden de manera expressa les parts signatàries, amb un mes
d’anterioritat al termini final de la seva vigència.

Novena. Es crearà una comissió mixta, que es podrà reunir un cop a l’any, amb
representants  d’ambdues  parts,  la  qual  establirà  els  mecanismes  de  seguiment,
vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest conveni de col·laboració. Així
mateix,  aquesta  comissió  resoldrà  els  possibles  casos  d’incompliment  de  les
obligacions  i  compromisos  assumits  per  cadascuna  de  les  parts  i  establirà  les
conseqüències aplicables en cas d’incompliment.

Desena.  Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de
protecció del menor, i concretament la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació
del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència que modifica la Llei orgànica
1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del
Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. Concretament, la modificació de l'article
13 que preveu que  serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i
activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat
per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que haurà
de ser acreditat mitjançant l’aportació del certificat corresponent.

Onzena. Seran causes de resolució del conveni:

a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c) Les generals establertes per la legislació vigent.
d) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels
firmants.
En  aquest  cas,  qualsevol  de  les  parts  podrà  notificar  a  la  part  incomplidora  un
requeriment per complir en un determinat termini les obligacions o els compromisos
que es consideren incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del
mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres
parts firmants.
Si,  una  vegada  transcorregut  el  termini  indicat  en  el  requeriment,  persisteix
l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts firmants la concurrència
de la causa de resolució i es considerarà resolt el conveni. La resolució del conveni
per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats, si així
s’ha previst.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
f)  Per  qualsevol  altra  causa  diferent  de  les  anteriors  prevista  en  la  normativa
d’aplicació.

Dotzena.   Les  parts  es  comprometen  a  resoldre  de  manera  amistosa  qualsevol
desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que no
s’arribi  a  cap  acord,  podrà  interposar-se  recurs  davant  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa, de conformitat amb el que disposa l’article 46·1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.



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

Vots a favor (13)

GM CUP:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,  senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa,
senyor Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont 

GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

9. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE
MILLORA DE LA MOBILITAT EN BICICLETA I A PEU DE CELRÀ

L’alcalde explica que l’any 2008 va aprovar el  Pla  de millora de la  mobilitat  en
bicicleta i a peu de Celrà i el que avui es proposa és incloure una modificació per
una nova proposta d’actuació, que seria la número 48: la connexió del carril bici de
Celrà amb Girona.   
Aquesta connexió és important si es té en compte que Celrà forma part de l’àrea
funcional de Girona i d’influència laboral. El Pla parla de municipis colindants, de
manera molt  genèrica,  i  interessa  recollir  aquesta  proposta  d’actuació  més ben
definida de cares a la subvenció FEDER.   

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

2. L’any 2008 l’Ajuntament de Celrà va aprovar inicialment el Pla de Millora de la
Mobilitat en Bicicleta i a Peu de Celrà amb la finalitat d’assolir un model sostenible i
de mobilitat, minimitzant els impactes ambientals i socials negatius dels mitjans de
transport motoritzats sobre el territori i, alhora, contribuir a la qualitat de vida dels
habitants del municipi.

3.  L’acord es va sotmetre a informació pública mitjançant un anunci que es va
publicar  al  Butlletí  Oficial  de la  Província  de  Girona número 182,  de  data 22 de
setembre de 2008, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5218, de
data 18 de setembre de 2008 i al tauler d’anuncis de la corporació.

Durant el període d’informació pública no es van presentar al·legacions, motiu pel
qual l’acord inicial va esdevenir definitiu. 

3. El Pla de mobilitat amb l’objectiu de fomentar l’ús de la bicicleta contempla
una sèrie de propostes, amb l’objectiu de millorar la xarxa de carrils bici actual. El
propi pla ja preveu que s’haurà de garantir la connectivitat amb els municipis del
voltant, ja que una part de la mobilitat obligada prové dels municipis de voregen
Celrà. No obstant això, de les 47 propostes no n’hi ha cap que faci referència a la
connexió entre la xarxa de carrils bici del municipi de Celrà i la ciutat de Girona i
aquest fet és especialment rellevant, tenint en compte que Celrà forma part de l’Àrea
urbana Funcional de Girona (àrea d’influència laboral).

És d’interès de la corporació incloure una nova proposta d’actuació (48) que faci
referència a la connexió del carril bici de Celrà amb Girona. 

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  inicialment  la  modificació  del  Pla  de  Millora  de  la  Mobilitat  en
Bicicleta i a Peu de Celrà, concretament per a la inclusió de l’actuació número 48,
relativa a la connexió entre la xarxa de carrils bici del municipi de Celrà i la ciutat de
Girona.

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.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-
ERC-AM, que comenta que aprofitant que s’ha obert un nou vial davant de l’Escola
Falgueres i  que en el seu lateral  s’ha habilitat una zona per aparcar cotxes, es
podria recuperar aquesta zona també per acabar de fer un tros de carril bici que
lligués la carretera de Juià amb l’Institut. 

L’alcalde respon que ja es va valorar en el seu moment, però considerant que es
pot passar per l’Escola de Dansa no es va veure tan necessari. 

El Sr. Fernàndez destaca que la zona de l’Escola de Dansa queda més amagada, al
contrari del que quedaria aquest nou vial i que fins i tot seria més utilitzat.

L’alcalde  respon  que  ja  es  tindrà  en consideració  aquesta  proposta  a  l’hora  de
desenvolupar l’actuació.  

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

Vots a favor (13)

GM CUP:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,  senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa,
senyor Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont 

GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin



10.MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE

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 fa la proposta següent:

La data de l’1  d’octubre de 2017 perviurà per  sempre en la  memòria  col·lectiva
d’aquest país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita
històrica d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació
dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.

Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum,
malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a
través  dels  seus  braços  judicials  i  policials.  Dos  milions  de  conciutadans  i
conciutadanes van defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també
defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de la
policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i
veïnes  i  van  carregar  violenta i  desproporcionalment contra  un poble  pacífic  que
defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar
una  solució  acordada  i  pactada  amb  el  govern  català  per  tal  que  el  poble  de
Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava des del govern de la Generalitat, va
decidir  emprar  la  violència,  la  intolerància  i  la  brutalitat  com  a  resposta  a  una
demanda de més i millor democràcia. 

Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la
guàrdia civil,  i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és
necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels
ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar
en evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant
d’una demanda democràtica. 

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer
com a acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per
poder decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una
diada rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble
català: tenim dret a decidir.

Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor
del dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint
un paper de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i
Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la
sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara
avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell,
els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i
forçant  l’exili  del  President  Carles Puigdemont,  els  Consellers  Lluís  Puig,  Meritxell
Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel. 

Ells,  el  govern  de  Catalunya,  juntament  amb  els  ciutadans,  van  fer  possible  el
referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol
altre. Van corre un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili.
Avui, indubtablement, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu
immediat alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats!

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. Reivindicar  i  agrair  a  totes  aquelles  persones  que  van  fer  possible  el
referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.



Segon. Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a
negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del
plebiscit.  Sense descartar  altres  opcions  o sistemes proposats  que puguin  fer-ho
possible.

Tercer. Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el
retorn dels exiliats.  

Quart. Donar  trasllat  d’aquesta  moció  als  grups  parlamentaris  del  Parlament  de
Catalunya,  al  govern de la  Generalitat,  als  grups parlamentaris  del  Congrés  dels
Diputats  ,  als  grups  parlamentaris  del  Parlament  Europeu  i  a  l’Oficina  de  l’Alt
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH).

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

Vots a favor (13)

GM CUP:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,  senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa,
senyor Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont 

GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

11.ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT

No n’hi ha. 

II
PART DE CONTROL

12.DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA. 

Registre Interessat Descripció

2018/0714 SECRETARIA
Comissió Informativa Directorial: 2 d'octubre de

2018

2018/0713 SECRETARIA
Segon pagament subvenció llibre Biografies

celranenques

2018/0712 SECRETARIA
Adj cte menor serveis: disciplines dansa curs

2018-2019

2018/0711 SECRETARIA
Adjudicació contracte menor serveis:

dinamització Local Jove
2018/0710 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2018/36

2018/0709 SECRETARIA Autorització ús espais municipals

2018/0708 SECRETARIA Cte menor subm: fundes compostables i xips

2018/0707 COMPTABILITAT
Facturació consums juliol i agost bar Teatre

Ateneu

2018/0706 SECRETARIA
Adjudicació cte menor serveis: formació en

participació ciutadana

2018/0705 SECRETARIA
Donar per complimentat tràmit comunicació

prèvia 1a ocupació habitatge



2018/0704 SECRETARIA
Donar per complimentat tràmit comunicació

prèvia 1a ocupació habitatge

2018/0703 SECRETARIA
Donar per complimentat tràmit comunicació

prèvia llicència urbanística

2018/0702 SECRETARIA
Donar per assabentat activitat econòmica

innòcua

2018/0701 SECRETARIA
Sol·licitud subvenció DIGI: esportistes indiv

temporada 2017-2018
2018/0700 SECRETARIA Incoació modificació contracte recollida residus

2018/0699 CULTURA
Autorització ús espais municipals per festes

aniversari setembre

2018/0698 SECRETARIA
Inocació procediment sancionador per infracció

administrativa
2018/0697 SECRETARIA Extinció contracte de treball

2018/0696 AREA D'IGUALTAT
Aprovació de conveni de practiques d'una

estudiant de la UAB

2018/0695 SECRETARIA
Incoació procediment sancionador per infracció

administrativa
2018/0694 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2018/35

2018/0693 SECRETARIA
Sol·licitud prórroga termini justificació

subvenció

2018/0692 SECRETARIA
Abonament assistència membres tribunal

qualificador borsa treball aux administrativa
2018/0691 RECURSOS HUMANS Pagament en concepte de locomoció i dietes

2018/0690 VISATAC SL
Declarar no subjecte passiu de la taxa comercial

d'escombraries

2018/0689 SECRETARIA
Adjudicació contracte menor obres: substitució

de 3 esglaons de l'Ajuntament

2018/0688 SECRETARIA
Adjudicació contracte menor subministrament:

compra bicicleta elèctrica

2018/0687 SECRETARIA
Adjudicació contracte menor serveis: impressió

fotografies

2018/0686 SECRETARIA
Convocatòria Junta de Govern Local ordinària de

data 18 de setembre de 2018

2018/0685 SECRETARIA
Autorització ús instal·lacions municipals per a

esplai de lleure
2018/0684 SECRETARIA Convocatòria Ple ordinari: 19 setembre 2018

2018/0683 SECRETARIA
Abonament assistència membres tribunal

qualificador borsa treball educadores

2018/0682 SECRETARIA
Abonament assistència membres tribunal

qualificador peó manteniment

2018/0681 SECRETARIA
Emissió targeta aparcament per a persones amb

disminució
2018/0680 CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA Autorització abocament aigües residuals

2018/0679 SECRETARIA Rectificació liquidació ICIO

2018/0678 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2018/34

2018/0677 MEDI AMBIENT
Adjudicació contracte menor serveis: connexió

càmera deixalleria

2018/0676 NEDGIA CATALUNYA SA
Donar per complimentat tràmit comunicació

prèvia llicència urbanística

2018/0675 INTERVENCIO
Aprovació modificació pressupost 10/2018 per

generació de crèdit

2018/0674 SECRETARIA
Adjudicació contracte menor servei

assessorament i formació escola bressol 18-19

2018/0673 AMPA AULET
Autorització ús espai gimnàs de l'escola pel

servei d'acollida durant el curs 18-19

2018/0672 SOCIETAT CULTURA TANGENT SL
Subrogació drets i obligacions amb contracte

privat espectacle



2018/0671 TECNIQUES I RECUPERACIO DEL GIRONES TIROI SL
Adjudicació cte menor serveis: reforç recollida

cartró comercial (prova pilot)

2018/0670 SECRETARIA
Adjudicació cte menor serveis: treballs
senyalització horitzontal ctra Palamós

2018/0669 SECRETARIA
Adjudicació cte menor serveis: retirada i

reposició d'un arbre

13.PRECS I PREGUNTES

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

1. Com està el tema del segon vigilant i quan s’incorporarà un cop finalitzat el
procés de selecció?

2. Quan està prevista la instal·lació dels radars dissuasius?

3. Per quan està previst el funcionament de la targeta de l’àrea d’emergència?

Resposta a la pregunta 1

El Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut, Educació, Esports i
Promoció Econòmica, contesta que durant el mes d’octubre s’intentaran fer totes
les proves del procediment de selecció 

I la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, matisa que el dimarts 23 es fan
tres proves (prova de català, de caràcter cultural i de coneixements) i el dia 24
tindrà lloc el quart exercici que consisteix en la prova pràctica. Per als següents
exercicis (proves físiques, psicotècniques i mèdiques) encara està pendent fixar-
se el dia.     

Resposta a la pregunta 2

El  Sr.  Bartis  respon que està subjecta a una modificació  pressupostària,  que
esdevindrà definitiva el dia 16 d’octubre un cop sotmesa a informació pública
sense que no es presentin al·legacions. 

Resposta a la pregunta 3

La Sra. Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi ambient, respon que
ja està tot a punt però es vol lligar temporalment tot amb la ubicació de les
càmeres, més tenint en compte els últims actes vandàlics que ha sofert l’àrea pel
que fa a la porta d’accés i la invasió del carrer amb residus.

Però ara  que  ja  es tenen les  càmeres,  s’han enviat  les  cartes de les  noves
targetes.  Tot  això  anirà  acompanyat  d’una  campanya  amb  personal  que
informarà de l’actuació i calcula que a final de mes que ve, que ja s’hauran lliurat
totes les targetes, s’hi podrà accedir amb normalitat.    

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

1. Les targetes que es van repartir queden inutilitzades i s’han de fer servir les
noves?

La Sra. Ferrer respon afirmativament. 



2. Quin és el criteri d’atorgament de l’ús dels espais esportius a les entitats
esportives?

3. Del mur que s’està fent del futur parc Cors Guinard, la paret que separa la
part de la noblesa del poble, té diferents tractaments ja que sembla que la
part privada era de pedra vista, a diferència de la del parc. Finalment els
dos costats tindran el mateix tractament?

4. Encara  es  continuen  publicant  alguns  calendaris  on  es  constata  el  12
d’octubre com a festiu.  

Resposta a la pregunta 3

L’alcalde respon que de la part que dóna al municipi s’ha plantejat fer una
tanca verda per delimitar bé el parc públic amb la “noblesa”, tal i com la cita
el  Sr.  Fernàndez,  de  l’altre  costat.  Amb  el  conveni  formalitzat  amb  la
“noblesa” aquesta no va demanar res excepcional, tan sols que es conservés
el  que  existia  i  que  si  hi  ha  una  paret  de  pedra  que  es  conservi.  I
l’Ajuntament farà el que recull el planejament però amb vegetació alta.  

El Sr. Fernàndez ja està d’acord a conservar la pedra que tenien, però és que
és així pels dos costats i, per donar continuïtat estètica al conjunt, la nova
també es  podria  fer  així  encara  que  després  s’hi  afegeixi  vegetació.  Per
donar-li un tracte una mica decent. 

L’alcalde respon que decent ja ho és perquè els arquitectes que ho han fet ja
són decents, saben més que nosaltres del tractament que fan i quin ha de
ser el correcte. 

El Sr. Fernàndez insisteix i diu que potser les parets haurien de continuar
com estan  actualment,  a  la  qual  cosa  l’alcalde  respon  que  la  idea  dels
arquitectes  és  fer  pedra  i  la  tanca  de  0,90  cm  i  posar  vegetació  per
minimitzar l’impacte que suposaria una paret amb una tanca allà mig. 

Resposta a la pregunta 2

El  Sr.  Bartis  respon  que  aquest  tema  sempre  ha  aixecat  i  aixecarà
polseguera  aquí  i  arreu.  Les  entitats  presenten  unes  propostes  d’usos
d’espais per entrenar que, amb les instal·lacions disponibles, no es poden
donar cobertura a totes les necessitats. 

En  el  darrer  Consell  Municipal  d’Esports  es  va  acordar  que  les  entitats
esportives proposessin a la regidoria d’Esports barems a l’hora d’establir el
repartiment  de  les  instal·lacions.  Però  donat  que  mai  s’ha  arribat  a  cap
consens, el que es fa és aproximar-se el màxim possible a les demandes de
les entitats tenint en compte que mai tindran tot allò que demanen. 
A finals  de la  temporada de fa  dos anys es va habilitar  el  porxo de les
piscines, amb la col·locació d’unes lones, per a ús de les entitats esportives i
també hi ha signat un conveni amb l’Institut per fer ús també de les seves
instal·lacions per entrenar.



També cal tenir en compte que els espais són finits i el creixement de les
entitats infinites i potser caldria ser prudent amb el número d’esportistes
que es van agafant perquè si no es deixa d’absorbir mainada les limitacions
dels espais continuen sent les mateixes. 

El Sr. Fernàndez comenta que des de governs d’esquerra el que no es pot fer
és  limitar  que la  mainada no  faci  esport  perquè  no s’hi  queb.  Totes les
polítiques d’esquerres fomenten l’esport del jovent i si els grups no poden
agafar més nens perquè no hi caben, és anar malament. En tot cas, s’hauria
de plantejar el naixement de noves entitats ja que són més difícils d’enquibir,
però a les entitats que ja existeixen se les ha d’ajudar i potenciar al màxim.

El Sr. Bartis  indica que potser caldria analitzar el volum de mainada que
prové  de  fora  del  municipi  a  participar  en  instal·lacions  esportives  i  un
govern d’esquerres ha de fomentar l’esport de base i no el competitiu, on
poca gent ocupa molt espai.

El Sr. Fernàndez respon que l’esport base també necessita instal·lacions, a la
qual  cosa  el  Sr.  Bartis  contesta  que  una  instal·lació  esportiva  no  neix
momentàniament de l’Ajuntament en dos mesos i d’això és el que han de ser
conscients les entitats.

El  Sr.  Fernàndez diu que si  en comptes de fer  una pista poliesportiva al
costat del CAP es fa al costat del pavelló amb les mides reglamentàries, al
menys durant el bon temps un equip la podia haver fet servir per entrenar i
lliurar una mica el pavelló. És el mateix de sempre: la planificació. Hi ha
unes bases demogràfiques que indiquen els nens que hi ha al municipi i els
que hi haurà properament i això implica una perspectiva demogràfica de què
passarà a poble en 20 anys. 

El Sr. Bartis respon que una cosa són les instal·lacions esportives per a ús
lúdic d’aquella mainada que no vol estar federada ni anar a entrenar tres
dies a la setmana i l’altra és la mainada que no vol fer un ús lúdic de les
instal·lacions esportives. Si se li treu aquest espai a aquesta mainada, molt
més abundant que la federada, i no pot jugar en una instal·lació a l’aire lliure
amb una pilota o amb patins, aquí sí que no s’està fent política de govern
d’esquerres perquè és treure-li  a la majoria una instal·lació esportiva per
donar-se-la a un grup de 15 o 20 nens. 

El Sr. Fernàndez pregunta si el Sr. Bartis parla de la pista que sempre està
ocupada per  nens jugant a futbol  i  basquet,  a  la  qual  cosa el  Sr.  Bartis
respon que si es tracta de pistes a partir de les 19 h les entitats poden tenir
disponibles les de les  escoles Aulet i  Falgueres.  El  que passa és que les
entitats volen entrenar en llocs amb quatre parets i un sostre.

El Sr. Fernàndez pregunta si aquestes pistes s’han ofert, a la qual cosa el Sr.
Bartis insisteix que la gent vol espais tancats. Hi ha problemes perquè la
gent vagi a entrenar al porxo de les piscines, tenint en compte que hi ha tres
parets i un sostre. I tot per què? Perquè la mainada passa fred. 
Si  abans  s’anava  a  patinar  o  jugar  a  bàsquet  a  l’escola  Aulet,  25  anys
després la gent ja no vol. Espais a l’aire lliure per anar a entrenar ja n’hi ha,
però  la  gent  no  els  vol  perquè  volen  estar  coberts  i  disposar  de
confortabilitat a l’hora d’entrenar. 

El Sr. Fernàndez comenta que potser falten espais tancats.



L’alcalde diu que espais no falten, però entre el creixement que ha patit el
municipi més la gent que prové d’altres municipis a fer activitats esportives,
vindran uns anys amb molta mainada però després tot això baixarà. I el
mateix passarà amb l’Institut. 
Posa l’exemple dels cursos de l’escola d’art, que s’han hagut de limitar les
classes. A l’escola d’art de Girona s’han eliminat set cursos i els alumnes
vénen a Celrà a fer-los. Però el que l’Ajuntament no farà és comprar un nou
local de 150-200 metres per poder assumir la demanda que ve de fora si no
se sap quan durarà aquesta situació.

El Sr. Fernàndez diu que no es pot comparar una capital com és Girona amb
els pobles del voltant de Celrà, on aquest té quasi el mateix paper i, per
tant, estem en deute amb ells ja que pivoten al volant de Celrà. 

L’alcalde comenta que no li preocupa la gent que pugui venir de Juià o de
Bordils,  sinó que li  preocupa la  gent que pugui venir  de Sarrià  de Ter o
Banyoles o Girona.

El Sr. Fernàndez diu que a Celrà sempre s’ha parlat de que cal potenciar la
cultura i aquí hi ha un corrent que pot potenciar Celrà com a capital de la
cultura.

L’alcalde contesta que un ajuntament d’esquerres no pot dir  que s’obren
espais sense parar quan en el fons és quelcom puntual.

El Sr. Fernàndez comenta que Celrà té una dinàmica de creixement i, per
tant, és arriscat dir que en 15-20 anys no hi haurà mainada. 

L’alcalde respon que tan sols cal mirar les dades de les escoles bressol, que
la seva realitat és que el tant per cent està baixant i no un 1 precisament. I
el  sorprèn  que  el  Sr.  Fernàndez  parli  de  polítiques  d’esquerres  quan  els
ajuntaments  que  disposen  d’infraestructures  sobre  utilitzades  o  moltes
menys que Celrà són tots d’esquerres i els seus equips entrenen fora del
poble. 

El Sr. Fernàndez contesta que quan s’ha referit a polítiques d’esquerres era
per indicar que es parla de limitar el nombre de nens que fan esport perquè
no hi caben, i creu que això és una incongruència. 

L’alcalde respon que no s’ha limitat fer esport a ningú. 

El Sr. Fernàndez s’excusa si ho ha interpretat malament, però indica que li
ha  semblat  que  el  Sr.  Bartis  comentava  que  potser  hauria  de  limitar  el
nombre de mainada que ha de fer esport perquè no hi ha tanta cabuda. 

El Sr. Bartis contesta que no hi ha cap club que hagi posat limitacions, però
entén que  s’han de posar  limitacions  quan es fa  ús  de les  instal·lacions
esportives per un esperit més competitiu que no pas de foment de l’esport
base i entendre que això és Celrà i que la UCE Celrà no tindrà mai un equip
a segona divisió A.

El Sr. Fernàndez respon que aquest és un diàleg que haurà de tenir amb les
entitats esportives per tal que no fomentin tant l’esport competitiu i la gent
que no vulgui participar en lligues que no ho faci però almenys tingui el seu
espai per practicar l’esport que els agrada. 



El Sr. Bartis contesta que totes les entitats tenen els espais i fan ús dels
mateixos perquè la mainada pugui entrenar però en comptes d’entrenar tres
dies o han de fer dos dies. La limitació és perquè no poden disposar de totes
les hores que voldrien i és evident que si un club té 100-200 esportistes hi
haurà un problema per accedir a les instal·lacions esportives.

L’alcalde comenta la saturació dels equipaments són en hores puntuals i el
80 % de les hores del dia qualsevol entitat pot anar-hi amb tranquil·litat. I
cal  pensar  realment  quants  pobles  de  5.000  habitants  tenen  la
infraestructura que té Celrà. 

El  Sr.  Fernàndez respon que cal  treure’s la mentalitat de poble de 5.000
habitants, doncs Celrà és la capital d’una subcomarca i això té costos, preus
i avantatges. 

L’alcalde contesta que si Celrà és la capital d’una subcomarca no està rebent
els  beneficis  econòmics  que  això  comporta,  doncs  no  rep cap  ajuda.  La
realitat és la que és i s’ha d’entendre que si les entitats volen tres dies i tan
sols tenen dos, encara caldria dir què bé que almenys els tinc. Des de l’àrea
s’han buscat les millors solucions per garantir aquest creixement i s’ha fet
tan bé com s’ha pogut, amb convenis amb l’Institut, amb l’adequació dels
porxos de les piscines, amb les solucions previstes de cares a l’any vinent i
sense  necessitat  de  fer  nous  pavellons  o  d’anar  a  demanar  diners  a  la
Generalitat.
I el que cal tenir en compte també no és construir, sinó mantenir perquè és
el que realment val i que ha d’assumir tota la gent del municipi amb els seus
impostos. I és molt trist que hagin passat 25 anys i que el que abans era
ben digne jugar a basquet o futbol o patinatge al pati d’una escola ara no
s’hi pugui anar perquè fa fred.
Potser la dinàmica ha de ser més dels clubs, que han de canviar-la i canviar
la percepció d’haver de fer esport en un pavelló climatitzat. I si les entitats
volen tres dies, que dos estiguin al pavelló i el tercer a la pista. 

El  Sr.  Bartis  indica  que  la  primera  actuació  que  va  fer  com  a  regidor
d’esports l’any 2015 va ser seure’s amb dues entitats que tenien discussions
per mitja hora d’entrenament al poliesportiu. I en aquell moment la situació
provenia  d’un  govern  d’esquerres,  i  el  regidor  d’esports  també  era
d’esquerres. 

El Sr. Fernàndez respon que el regidor d’esports d’aleshores mai va estar
afiliat  a  cap  partit  polític,  a  la  qual  cosa  el  Sr.  Bartis  contesta  que  era
Esquerra Republicana de Catalunya.             
El que vol dir amb això que allò que passava el 2014 i 2015 és el mateix que
passa ara al 2018, que passarà el 2019 i continuarà passant. I és la mateixa
dinàmica que té lloc a les àrees d’Esport  dels ajuntaments.  I  no és una
crítica al regidor d’esports d’aleshores, sinó la realitat que té lloc des de
sempre. 

L’alcalde comenta  que a  més espais  que s’han posat a  disposició  de les
entitats aquests últims anys més demanda hi ha hagut.               

CLOENDA.  Sense  cap altre assumpte per tractar, l’alcalde  conclou  la  sessió  i
l’aixeca a les 21.50 hores del que, com a secretària, dono fe.
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