ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 10/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 13 de novembre 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 13 de novembre 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. Jordi Puig Boada
Sra. Laura Manzano Casademont
Sr. David Mas Roselló
Sra. Irina Gil Abuin
Secretària
Rosa Maria Melero Agea
Absent
Sr. Enric Cabarrocas Illa, que excusa la seva assistència

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia:
I
PART RESOLUTIVA
1.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9
D’OCTUBRE 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 ICelràERC-AM, que comenta que a l’apartat de Precs i preguntes, durant la resposta a la
seva pregunta número 2 on manté una conversa amb el Sr. Josep Bartis, allà on
diu:
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 piloten al voltant de Celrà.
Ha de dir:
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 voltant de Celrà.
No es formula cap observació, per la qual cosa l’acta de la sessió ordinària del dia 9
d’octubre de 2018 s’aprova per unanimitat.
2.
DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTRAL
RELATIU AL COMPLIMENT DE TERMINIS QUE PREVEU LA LLEI 15/2010, DE
5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE,
PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
EN LES OPERACIONS COMERCIALS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE
DEL 2018.

L’alcalde explica que durant aquest trimestre el període mitjà de pagament de les
factures ha estat de 10,16 dies i s’han realitzat 889 pagaments. A l’hora de fer
aquest informe, quedaven 63 factures per pagar i feia 3,95 dies que havien tingut
entrada a l’Ajuntament.
El Ple es dóna per assabentat.

3.
DONACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 210/2018, DE 26
DE SETEMBRE DE 2018, (PROCEDIMENT ABREUJAT 334/2017), SEGONS LA
QUAL
S’ESTIMA
PARCIALMENT
LA
DEMANDA
PRESENTADA
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL
(EXPEDIENT
X59/2018).
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
explica que mitjançant Decret d’Alcaldia 577/2017, de 23 de setembre, es va
desestimar la reclamació formulada per les suposades lesions patides per una
caiguda al carrer Costa Brava de Celrà amb motiu, segons la reclamant, de l’estat
de la vorera i que quantificava en 5.548,93 euros, ja que no havia quedat
acreditada la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió
produïda.
Contra aquesta resolució s’interposa un recurs contenciós administratiu i es fixa la
celebració de la vista pel procediment abreujat pel dia 12 de setembre de 2018.
En data 16 d’octubre de 2018 es dicta la Sentència número 210/2018 on es conclou
que l’accident va ser degut a la falta de la deguda conservació de la vorera, a més
de que queda provat el nexe causal entre les lesions i danys personals soferts per
part de la demandant i es reconeix el seu dret a ser indemnitzada en la quantia de
3.330 euros, equivalent a 30 dies de perjudici personal particular per haver tingut
enguixada la mà durant un mes. No obstant això, per la part actora no queda
acreditat ni el lucre cessant ni els danys materials soferts.
Com estem davant un procediment abreujat no hi queb cap altre recurs. A data
d’avui, l’Ajuntament ja ha fet el pagament de la franquícia de 300 euros i la
companyia d’assegurances la part restant fins a l’import total.
El Ple es dóna per assabentat.
4.
DONACIÓ DE COMPTE DE LA PRESENTACIÓ DEL RECURS DE
CASSACIÓ PER PART DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN DE L’ESTAT A
CATALUNYA CONTRA LA SENTÈNCIA 549/2018, DE 28 DE JUNY DE 2018,
DICTADA PER LA SECCIÓ CINQUENA DE LA SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL TSJ DE CATALUNYA (APEL·LACIÓ 770/2015) PER LA
QUAL ES VA ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS D’APEL·LACIÓ
INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE CELRÀ CONTRA LA SENTÈNCIA
DICTADA EL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2015 PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE GIRONA, RELATIVA ALS ACORDS
ADOPTATS PEL PLE EN SESSIÓ DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2012, QUE
DECLARAVA EL MUNICIPI DE CELRÀ TERRITORI CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ,
ENTRE D’ALTRES ASPECTES (EXPEDIENT 305/2012).
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
recorda que en sessió plenària de data 19 de setembre de 2018 es va donar
compte de la Sentència número 549/2018, de 28 de juny (notificada el dia 17 de
juliol de 2018), dictada pel TSJ de Catalunya, segons la qual s’estimava parcialment
el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Celrà contra la Sentència
dictada el dia 5 d’octubre de 2015 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Girona, relativa als acords adoptats pel Ple en sessió de data 18 de setembre de

2012 que declarava el municipi de Celrà territori català, lliure i sobirà, entre d’altres
aspectes.
La sentència del TSJ confirmava l’anul·lació dels acords adoptats pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de data 18 de setembre de 2012. Concretament, part del
preàmbul i els acords primer, segon, quart, setè i vuitè. Per tant, 5 del 16 acords
que tenia la moció aprovada en el seu dia.
Pel contrari, la Sentència estimava parcialment el recurs d’apel·lació interposat per
l’Ajuntament respecte de la resta del preàmbul i els acords següents: tercer, cinquè,
sisè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè i setzè. Per tant, 11 dels 16
acords que tenia la moció aprovada eren vàlids i ajustats a Dret.
Es va informar que contra aquesta Sentència hi havia la possibilitat d’interposar
recurs de cassació davant del Tribunal Suprem però l’Ajuntament, finalment va
valorar no interposar-lo. En canvi, la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya ha
presentat escrit de preparació de recurs de cassació contra la Sentència dictada pel
TSJ, de data 28 de juny de 2018.
La Sala del TSJ de Catalunya, mitjançant Interlocutòria del dia 5 d’octubre de 2018,
ha acordat tenir per preparat el recurs de cassació per la representació de
Delegació del Govern a Catalunya, emplaçant les parts perquè compareguin en el
termini de 30 dies davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem, termini que venç el
dia 28 de novembre.
El Ple es dóna per assabentat.
5.

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 719/2018
Es concedeix a la senyora ......., tècnica de Joventut, la reducció d’un terç de la
jornada laboral per atendre la seva filla menor de 6 anys i amb efectes a partir del
dia 8 d’octubre de 2018. Per tant, la seva jornada laboral passa a ser de 20 hores
setmanals.
Decret 745/2018
A petició de la interessada, s’extingeix el contracte de treball amb la senyora ......,
netejadora, a partir del dia 14 d’octubre de 2018.
Decret 746/2018
S’amplia la jornada de treball de la Sra. ....., auxiliar administrativa, de 30 hores a
37,5 hores setmanals i amb efectes des del dia 8 d’octubre de 2018.
Decret 798/2018
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent el Sr. ...... com a tècnic
auxiliar de cultura, amb una jornada laboral de 37,5 setmanals i amb efectes a
partir del dia 24 d’octubre de 2018 fins al dia 23 d’abril de 2019.
Servei: suport a les tasques tècniques de l’Àrea de Cultura, d’acord amb la
subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya en data 3 d’octubre de
2018 i d’acord amb la Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s’obre

la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya.
Contracte de treball efectuat d’acord amb les condicions establertes a l’Ordre
TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social
Europeu 2014-2020 (contracte en pràctiques).
El Ple es dóna per assabentat.
6. INFORMACIONS
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i
Patrimoni, que informa del següent:
GENT GRAN


S’ha reunit amb membres de la Junta de Can Ponac.

 S’ha reunit amb la tècnica de la corporació i amb la dinamitzadora, la
psicòloga i la treballadora familiar de Jubilus.
 Properament, començarà un curs d’anglès a Can Ponac.
 El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) està atenent unes 10 persones, 11 es
beneficien del servei RESPIR, 7 utilitzen el servei de transport adaptat i 18
fan servir el servei d’atenció psicològica o assessorament per a famílies
cuidadores.
PATRIMONI


S’han encarregat nous senyals per a les diferents rutes de Celrà,
concretament pels que estan trencats o malmesos.



S’està dissenyant un plafó de les rutes d’interès de Celrà de la Llera del Ter i
de les Gavarres. Tot i que ja n’hi ha de fets, en aquest nou plafó es volen
integrar les noves rutes del municipi.

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
 Ràdio Celrà: el mes passat es va iniciar un curs de ràdio amb els membres
de Can Ponac i ara s’hi ha sumat una col·laboració amb alumnes de l’Institut
de Celrà, que fan un curs durant un any.
 S’han mantingut reunions per acabar de concretar ja la pàgina web de
l’Ajuntament i que estigui a finals d’any.

 Es continua treballant en la Llera del Ter per tal que surti ja a finals d’any. Hi
ha més incorporacions i segurament serà l’edició més completa que hi ha
hagut fins ara.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jan Costa Rengel, regidor de Serveis Socials i
Habitatge, que informa del següent:


Del 30 de novembre a 1 de desembre es tornarà a fer al municipi el Gran
Recapte d’Aliments (Condis, Bon Àrea i Maxi Dia) i si algú vol anar de
voluntari pot apuntar-s’hi a la pàgina web de Granrecapte.com



Han vingut a fer una primera presentació del Pla Local d’Habitatge, a
l’espera de la definitiva. Al gener es quedarà amb els altres grups municipals
per consensuar entre tots com tirar-ho endavant.

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



Resultats de l’aplicació respecte dels pressupostos: hi ha dues propostes,
amb el 20 i 22 % dels vots respectivament, que corresponen a les reformes
al moll i les millores de la piscina municipal. Amb un 9 % dels vots els
segueix l’ampliació i/o millora del pavelló.
Aquest any s’han registrat a l’aplicació 331 persones (8 % del cens) i s’han
emès unes 33 propostes en la primera fase i 17 en la segona fase, que han
rebut un total de 750 vots (unes 150 persones, que equivalen a un 3,5 %
del cens).
El perfil de la persona que ha votat és dona, entre 35 i 44 anys.

MEDI AMBIENT

 S’està acabant l’inventari de camins, que és una tasca que s’està fent
conjuntament amb l’Àrea de Patrimoni i Medi Ambient de la corporació i el
Consell Comarcal del Gironès.


S’han mantingut reunions entre enginyers agrícoles i l’Àrea d’Urbanisme per
tractar la possibilitat de la ubicació de la planta de compostatge. I per ara
s’ha sol·licitat un estudi previ.



Des de l’Associació de Propietaris de Boscos de Celrà s’ha contractat un
enginyer forestal, que està ubicat al local de mediació davant el Local Jove,
els dimarts de 8 h a 14 h.



El diumenge 18 de novembre es torna a celebrar el Mercat de 2a mà de 10 a
14 h. Aquest any s’afegeix un punt d’intercanvi de cromos i vídeo jocs. A les
11 hi haurà xocolatada i després un taller de decoració nadalenca amb
material reciclat.



L’àrea d’emergència hauria d’estar tancada ja aquesta setmana, però el
tècnic de l’empresa estava de baixa i no el van substituir però ja torna a
treballar i divendres, quan vingui a Celrà, es farà amb ell tot el procés in situ
amb ell.



Ja s’han instal·lat les càmeres i a partir d’ara ja es podran controlar tots els
actes incívics que tinguin lloc.

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


La dinamitzadora de Joventut ha renunciat i ja hi ha una nova persona que
farà la seva tasca. Està a punt de graduar-se en treball social i és una noia
del municipi, aspecte que fa que conegui molt millor la realitat del poble i el
seu jovent.
També s’ha incorporat la tècnica de Joventut de la seva baixa de maternitat i
per això aquesta setmana ha estat d’aterratge i de mirar els projectes que
comencen amb el nou curs escolar: Consell infantil, començar a parlar amb
les escoles, etc.

IGUALTAT


L’Associació Catalana de Municipis ha penjat amb una mica de retard en la
seva pàgina la moció del Dia Internacional contra la violència envers les
dones, motiu pel qual s’haurà d’aprovar amb caràcter urgent en la sessió
d’avui.



Fa uns dies ha arribat una comunicació de la Generalitat de Catalunya on
comuniquen que, per segon any consecutiu, no trauran la subvenció per a
ajuntaments de l’Institut Català de les dones. I això implica que, de cares a
l’any vinent, al no percebre aquesta subvenció que ajudava a engegar un
nou Pla d’Igualtat a l’Ajuntament, les actuacions que es faran seran menors.
Tot i això, es fan xerrades, obres teatrals, etc.

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


Ja s’han començat a fer les primeres feines de finalització d’obres del local
annex a les pistes de tennis, pàdel i petanca.



S’ha fet el replanteig de la segona coberta de les grades del camp de futbol.



Estan pendents d’instal·lar les cortines separadores de tres pistes de mini
basquet del poliesportiu.



El dia 18 el Club Patinatge Celrà fa un torneig de patinatge tot el dia al
poliesportiu municipal.

EDUCACIÓ
 Ja han començat les classes de català amb dos nivells que han tingut més
afluència de persones: l’inicial (22 persones) i alfabetització (20 persones)


El 29 de novembre l’Animal a l’esquena fa la presentació del Desembre en
dansa i dura fins al 2 de desembre.

PROMOCIÓ ECONÒMICA


S’ha justificat la segona fase dels Ateneus Cooperatius de les terres
gironines i ja s’ha sol·licitat la del tercer any. L’Ajuntament de Celrà encara
es manté com a entitat agrupada amb la finalitat de donar un impuls visual
perquè es tingui constància que les administracions recolzen aquest nou
mecanisme de fer empreses i negocis a través del cooperativisme. I aquesta
presència ha d’anar en retirada a mesura que tot això agafi força i cos.

L’alcalde informa del següent:


Ha assistit al Consell d’Alcaldes, amb la presència del delegat del Govern a
Girona i del president de l’Associació Catalana de Municipis per parlar, entre
altres temes, dels menjadors escolars.



S’ha aprovat el projecte de la rotonda davant l’Escola Aulet.



S’ha reunit amb empreses i veïns del municipi.



S’han fet reunions amb els veïns del barri de Sant Feliu per trobar solucions
al que succeeix al carrer.



Com a alcalde va visitar la consellera Dolors Bassa a la presó.



S’ha mantingut una reunió amb Red Eléctrica, que ha presentat un projecte
totalment diferent al presentat inicialment ja que ara ja recull el soterrament
de la via en el seu pas per Celrà.



Va assistir a la trobada de pobles Ter Gavarres per fer una valoració de com
ha anat l’any i la feina que s’ha dut a terme.



Està a punt d’adjudicar-se l’obra de pavimentació del carrer Germans Sàbat
per part de l’empresa adjudicatària, un cop hagi presentat la documentació
que se li ha requerit.



S’ha netejat el bosc al voltant de la Torre Desvern.



Ja està adjudicada l’obra del canvi de la meitat de la coberta que faltava
arreglar a la Torre Desvern.



S’ha pintat tot l’edifici del Local de les monges.



Ja s’ha començat a treballar aquesta setmana al Parc Cors. I arran d’una
pregunta efectuada pel Sr. Fernàndez respecte el mur, s’ha parlat amb
l’arquitecte i corrobora el que ell ja li va respondre i que no es limitava a una
qüestió econòmica com deia el Sr. Fernàndez, sinó que es va considerar que
la part que dóna al carrer no es faria de pedra ja que hi ha una barrera
visual de plantes i, des del costat públic, la paret no es veurà. I el que els
arquitectes volen aconseguir és una paret verda per no donar la sensació de
paret tancada a l’altre costat. I, des de l’altre costat, si no planten tindran
paret vista.



L’escola gegantera ha fet l’escola de gralles, els dilluns de 17 a 19 h al moll.
Es tracta d’una activitat gratuïta per a nens i nenes de 8 a 12 anys i a partir
de 13 anys per aprendre a tocar la gralla i afegir-se a la colla gegantera.



Continua la programació del teatre i, a més de les activitats descrites per la
Sra. Mercè Amich, també hi ha el concert de Manu Guix, amb les entrades
quasi exhaurides.



Dóna les gràcies a tota la gent que va col·laborar en l’organització i posada
en marxa de la Fira del Bolet, on el bon temps va acompanyar.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL
7.
DICTAMEN SOBRE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS I ELS AJUNTAMENTS DE LA
COMARCA PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA AULA DE MÚSICA PER AL CURS
ESCOLAR 2018-2019 (expedient X186/2017).
L’alcalde explica que es modifica l’addenda en funció dels nens que assisteixen a
l’aula de música i dels nens empadronats de cada municipi. Els ajuntaments paguen
100 euros per alumne i, en el cas de Celrà, hi ha 39 alumnes inscrits en tota la
comarca i representen un cost de 3.900 euros.

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



Per què cada any disminueixen els alumnes que assisteixen a l’Escola de
Musica?
Dels 39 alumnes que són de Celrà, a quants assistim des de les nostres
instal·lacions?

L’alcalde respon que l’escola comarcal l’assisteix el Consell Comarcal del Gironès per
a tots els alumnes, no és una qüestió de l’Ajuntament de Celrà. I pel que fa a Celrà,
hi ha un total de 80 alumnes que també venen d’altres municipis.
És cert que des de la crisi econòmica estan fent canvis ja que la baixada d’alumnes
ha estat espectacular, però sembla que ara hi ha una petita remuntada tot i que,
com tothom sap, els preus no són barats i els tempos de les hores de classe també
han disminuït, i això significa que es tracta d’una escola que s’haurà de replantejar
la seva existència. I més si es té en compte quan a Celrà hi ha una empresa
privada de música amb preus més baixos i on va molta gent. Això implica
competència i veure la realitat. Cal recordar que l’Escola de Música rebia una
subvenció de la Generalitat de Catalunya per alumne i l’ha deixat de rebre i s’ha
hagut de reorganitzat com ha pogut.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
En sessió plenària del dia 11 de juliol de 2017 l’Ajuntament de Celrà va aprovar el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Escola de Música del Gironès
(organisme autònom del Consell Comarcal del Gironès) per a la implantació d’una
aula de música. La vigència d’aquest conveni va des de l’1 de juliol de 2017 fins al
dia 30 de juny de 2021.
La clàusula quarta del conveni titulat Finançament disposa que “s'estableix, pel curs
2017-2018, l'import de 100,00 €/alumne del municipi com a aportació per part de
l'Ajuntament al finançament de l'Escola de Música del Gironès. L'import es
comunicarà dins la primera quinzena del mes d'octubre. L'import actualitzat per a
cada curs acadèmic mentre sigui vigent aquest conveni s'aprovarà mitjançant
addenda. El pagament de la quantitat resultant s'abonarà en tres terminis (gener,
abril i juliol) corresponents als anys posteriors al d'inici del curs escolar i s'emetran
les liquidacions respectives.
En data 24 d’octubre de 2018 (registre d’entrada municipal número 5741) el Consell
Comarcal ens comunica que, una vegada iniciat el curs i tancades les inscripcions, el
nombre d’usuaris per al curs 2018-2019 són de 39 alumnes.
Per tant, l’aportació que ha de fer l’Ajuntament de Celrà per al finançament de
l’Escola de Música del Gironès per al curs 2018-2019 és de 3.900 €.
Per tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i amb el dictamen favorable de la
Comissió Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i
l’escola de música del Gironès (organisme autònom del Consell Comarcal del
Gironès) per a la implantació d’una aula de música, per al curs escolar 2018-2019,
que s’adjunta com a annex a aquest acord.

Segon. Autoritzar la despesa de 3.900 Euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
número 30.3261.25500 “Escola de Música del Gironès” del pressupost vigent de la
corporació.
Tercer. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.
Quart. Comunicar aquest acord a l’Escola de Música del Gironès i a Comptabilitat i
Tresoreria de la corporació.
ANNEX
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ESCOLA DE MÚSICA
DEL GIRONÈS (ORGANISME AUTÒNOM DEL CONSELL COMARCAL DEL
GIRONÈS) I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA IMPLANTACIÓ
D'UNA AULA DE MÚSICA, PER AL CURS ESCOLAR 2018-2019 (1 DE JULIOL
DE 2018 AL 30 DE JUNY DE 2019)
I.

ENTITATS QUE HI INTERVENEN

D'una part, el senyor Jaume Busquets i Arnau, president de l'Escola de Música del
Gironès (EMG) que actua en nom i representació d'aquesta institució, facultat per
l'article 8 dels Estatuts de l'Escola de Música del Gironès i per acord del Consell
Rector, de data 25 de maig de 2017, assistit pel secretari Sr. Jordi Batllori i Nouvilas;
Per altra part, el senyor Daniel Cornellà i Detrell, alcalde de l'Ajuntament de CELRÀ,
que actua en nom i representació d'aquest ajuntament, facultat per l'article 53 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i per ...... de ......................., de data ...
de .................. de 2018, assistit per la secretària Sra. Rosa Maria Melero i Agea;
II.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. El Consell Rector de l’Escola de Música del Gironès en la sessió ordinària del
proppassat 25 de maig de 2017 va aprovar unànimement el nou conveni marc de
col·laboració entre l'Escola de Música del Gironès (organisme autònom del Consell
Comarcal del Gironès) i els ajuntaments de la comarca per a la implantació d'una
aula de música.
2. A la clàusula quarta del conveni esmentat es detalla el finançament dels
ajuntaments per a cada anualitat. En l'esmentada clàusula es concreta que L'import
actualitzat per a cada curs acadèmic mentre sigui vigent aquest conveni s'aprovarà
mitjançant addenda. El pagament de la quantitat resultant s'abonarà en tres terminis
(gener, abril i juliol) corresponents als anys posteriors al d'inici del curs escolar i
s'emetran les liquidacions respectives.
Per tal d'establir els termes d'aquest acord d'actualització del finançament del
conveni signat es subscriu aquesta addenda al conveni amb subjecció als següents
PACTES:
Primer.

L'Ajuntament de CELRÀ farà efectiu la quantitat de 3900 € com a
aportació per part de l'Ajuntament al finançament de l'Escola de
Música del Gironès per al curs escolar 2018-2019 (1 de juliol de 2018
al 30 de juny de 2019), de conformitat amb la clàusula quarta del
conveni de col·laboració per a la implantació d'una aula de música.

Segon.

El pagament de la quantitat s'abonarà en tres terminis (gener, abril i
juliol) corresponents a l'any 2019.

Tercer.

Aquesta addenda d'actualització serà vigent durant el curs 20182019.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (12)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Jordi Puig Boada,
senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
8.
DICTAMEN SOBRE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS COM A CONSEQÛÈNCIA DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA TITULADA
REURBANITZACIÓ DEL CARRER LEGAZPI DE CELRÀ (expedient x884/2018)
L’alcalde explica que es proposa aprovar aquestes contribucions especials per
reurbanitzar el carrer Legazpi, on cada veí paga en funció dels metres lineals de
façana i els imports corresponen als metres quadrats que es tenen. Més o menys
implica quasi un 26 % en contribucions especials.
Es va decidir que el soterrament de tots els serveis el pagarien tots els veïns
entenent que quan l’Ajuntament rep un carrer ha de fer-ho amb unes condicions
concretes (tot fet i soterrat). Però aquest carrer no era el cas doncs els serveis no
estaven soterrats i tot i que es va creure que ho havien de pagar els veïns, no en el
cas del cost de l’aigua per substitució de les tubs (doncs ja es paga un cànon) ni de
l’enquitranat del carrer, que va a càrrec de l’Ajuntament.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelràERC-AM, que comenta que el seu grup municipal votarà a favor doncs no deixa de
ser una millora per al poble però creu que l’import total de la inversió (més d’un
quart de milió d’euros) per catorze famílies que viuen en aquest carrer és una mica
car i potser hi ha altres carrers més necessitats d’aquesta inversió.
Però tot i ser una millora molt parcial i puntual, votarà a favor.
Pel que fa al soterrament, el Sr. Fernàndez pregunta si va a càrrec del pressupost
municipal o el preu està inclòs en els 257.000 € de l’actuació.
L’alcalde respon que està dins del pressupost.
El Sr. Fernàndez pregunta si la part que han de pagar els veïns pel soterrament no
forma part del conjunt, a la qual cosa l’alcalde respon que la totalitat del projecte ja
l’inclou i té un import aproximat de 66.000 € (26 %).
El Sr. Fernàndez entén que aquest 26 % correspon al soterrament individual de les
línies que van al domicili de cada família, a la qual cosa l’alcalde respon
afirmativament.
El Sr. Fernàndez comenta que si es treu aquest 26 % que s’entén que el paguen els
veïns la resta la paga l’Ajuntament al 100 %.

L’alcalde respon que són 190.000 €, equivalent al 74 %.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT,
que, tal i com va comentar a la Comissió Informativa Directorial, ha quedat clar el
criteri que s’ha fet servir per a aquesta obra ja que en un futur no molt llunyà hi
haurà més carrers que es trobaran en la mateixa situació i si tots els veïns s’han
mostrat d’acord amb el criteri ell no s’hi oposa.
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. Per Decret d’alcaldia 756/2018, de data 10 d’octubre de 2018, es va resoldre
incoar l’expedient d’imposició i ordenació de de contribucions especials, per al
finançament de l’obra consistent en l’execució del projecte titulat “reurbanització del
carrer Legazpi de Celrà”, aprovat definitivament en sessió plenària del dia 10 de juliol
de 2018.
Durant quinze dies s’ha sotmès a consulta prèvia l’elaboració de l’expedient de
contribucions especials a la seu electrònica de l’Ajuntament.
2. Consten en l’expedient informes de l’arquitecta municipal i de l’interventor
municipal.
Consideracions jurídiques
1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 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, l’ Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
reurbanització del carrer Legazpi de Celrà té aquesta consideració perquè s’inclou en
una de les enumerades en l’art. 29 del TRLRHL.
2. D’acord amb l’article 15.1 del TRLRHL, correspon a les entitats locals acordar la
imposició i ordenació dels seus tributs propis. Concretament pel que fa a les
contribucions especials, l’art. 34 del TRLRHL preveu que l’exacció de les contribucions
especials precisarà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas
concret.
3. La base imposable serà com a màxim de 66.765,32 €, corresponents al 25,96%
del cost del projecte i que s’ha de repercutir als subjectes passius, que no supera el
límit del 90% exigit per la llei.
I vista la competència del Ple per a la determinació dels recursos propis de caràcter
tributari, de conformitat amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot això, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial,
l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Imposar contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
titulada “reurbanització del carrer Legazpi de Celrà”, l’establiment i exigència de les

quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles
de l’àrea beneficiada.
Segon. Aprovar provisionalment l’acord d’ordenació concret del tribut que de
conformitat amb l’article 34.3 del TRLHL conté els extrems següents:
2.1. S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres
lineals de façana dels immobles.
2.2. El cost previst de l’obra es fixa en 257.222,61 Euros, IVA inclòs, i el cost
suportat per l’Ajuntament és de 190.457,39 Euros, equivalent a un 74,04%.
2.3. Costos a imputar: es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en
seixanta-sis mil set cents seixanta-cinc euros amb trenta-dos cèntims
(66.765,32 €), equivalents al 25,96% del cost de l’obra. Aquesta quantitat té
el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és major
o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les
quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les
liquidacions que siguin necessàries. S’adjunta com a annex el repartiment per
finques.
Quart. Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials imposades
les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la
LGT especialment beneficiades per la realització de les obres, tenint aquesta
consideració les que siguin propietàries dels béns immobles afectats per l’execució
del projecte.
Cinquè. Aprovar la relació de contribuents que s’adjunta al present expedient, així
com les quotes individuals resultants d’aplicar a la base imposable els mòduls
establerts en relació amb cada una de les finques i propietaris afectats, i segons
resulta de les bases del repartiment que s’aproven en aquest acord.
Sisè. Remetre’s en tot allò no previst en aquest acord, en aplicació de l’article 34.3
del TRLHL, a l’Ordenança General de Contribucions Especials vigent en aquest
municipi.
Setè. Facultar la Junta de Govern Local per a la pràctica i aprovació de les
liquidacions resultants d’aquest acord, així com per a la resolució d’eventuals
recursos administratius, de qualsevol tipus que siguin, i la fixació dels terminis de
recaptació, un cop hagin estat aprovats definitivament.
Exposar al públic aquest acord, juntament amb la resta de l’expedient, durant un
termini de trenta dies hàbils, per mitjà d’anuncis en el taulell d’edictes de la
corporació i al Butlletí oficial de la Província. Tanmateix, durant el període
d’informació pública, pels propietaris o titulars afectats poden constituir-se en
associació administrativa de contribuents.
Vuitè. Determinar que en cas que no es presentin reclamacions, els acords
provisionals d’imposició i d’ordenació concreta de les contribucions especials es
consideraran elevats a definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord, publicantse tant l’acord com el text definitiu en la forma establerta per l’article 17 del TRLHL,
notificant-se llavors als contribuents les quotes individuals assignades en la forma
establerta a l’article 34.4 del TRLHL.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (12)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Jordi Puig Boada,
senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
9.
DICTAMEN SOBRE LA SOL·LICITUD AL CONSORCI DE LES VIES
VERDES DE GIRONA PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ DEL PROJECTE CONNEXIÓ DEL CARRIL BICI DE CELRÀ A
GIRONA
A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER FOMENTAR
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE VIES CICLISTES DE LES ENTITATS LOCALS
I
DETERMINATS
CONSORCIS
SUSCEPTIBLES
DE
FINANÇAMENT
PROCEDENT DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
(FEDER) (expedient X820/2018).
L’alcalde explica que es proposa delegar al Consorci de les Vies Verdes la
presentació del projecte que s’ha elaborat a l’Ajuntament de Celrà i on s’inclou tot
el subvencionable que preveuen les bases del FEDER. A més del pressupost
d’execució material també s’inclou una previsió del cost de la direcció d’obra, les
despeses de redacció del projecte i altres despeses generades en aquesta redacció,
com el topogràfic, tècnics, cates, etc, i que fan un total de 1.125.555,93 €.
I l’Ajuntament també adopta els compromisos que es recullen a la base 8 d’aquesta
convocatòria.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelràERC-AM, que pregunta si ja es té el projecte executiu, a la qual cosa l’alcalde
respon que ja està quasi finalitzat i que no variarà molt econòmicament respecte el
projecte bàsic.

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:
Vist l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats
consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al
DOGC núm. 7640, el 12 de juny de 2018.
Vist l’ORDRE TES/129/2018, de 24 de juliol, de modificació de l’Ordre TES/61/2018,
de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a
l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al DOGC núm. 7675,
el 31 de juliol de 2018.
Vista la RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions
per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i
determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 410257), publicada al DOGC núm.
7677, de 2 d’agost de 2018, on es poden presentar actuacions en els següents eixos:
OE 4.5.1. Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat
quotidiana:
1.a) L’execució de noves vies ciclistes en àmbits urbans, periurbans o
interurbans amb distància entre nuclis de població de no més de 10 km. Cada
actuació ha de contenir una única via ciclista contínua; no obstant això, una
actuació també pot estar formada per nous trams discontinus de via ciclista
que connectin amb trams existents d'una via ciclista que ja estan en
condicions adequades i que, per tant, contribueixin a la creació d'una única
via ciclista que proporcioni condicions de circulació segures i còmodes.
L'actuació pot contenir algun ramal d'accés a un nucli proper a la via ciclista
principal, sempre que aquest no superi els 2 km de longitud.
1.b) Les millores substancials de la seguretat, continuïtat i prestacions de
vies ciclistes existents que no compleixin uns estàndards mínims de qualitat i
seguretat o bé que no es considerin vies ciclistes segons el Manual per al
disseny de vies ciclistes de Catalunya del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
OE 6.3.2. Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d’interès natural o cultural destinades
principalment a un ús turístic.
Inclou l'execució de noves vies ciclistes en entorns amb un interès paisatgístic,
natural o cultural amb un potencial de desenvolupament econòmic vinculat a l'oci i el
turisme. Cada actuació ha de contenir una única via ciclista contínua; no obstant
això, una actuació també pot estar formada per nous trams discontinus de via ciclista
que connectin amb trams existents d'una via ciclista que ja estan en condicions
adequades i que, per tant, contribueixin a la creació d'una única via ciclista que
proporcioni condicions de circulació segures i còmodes. L'actuació pot contenir algun
ramal d'accés a un nucli proper a la via ciclista principal, sempre que aquest no
superi els 2 km de longitud.
En el punt 3.1 de les bases reguladores de la subvenció s’especifica que poden optar
a les subvencions regulades en aquestes bases les diputacions, els consells comarcals
i els ajuntaments de poblacions de més de 20.000 habitants, així com aquells
consorcis de què formin part ens locals que tinguin com a objecte i finalitat el
manteniment, desenvolupament i millora de vies ciclistes i la promoció del seu ús.

En el punt 3.2. de les mateixes bases reguladores s’especifica que els ajuntaments
de poblacions de menys de 20.000 habitants no poden optar directament a les
subvencions regulades en aquestes bases. Les actuacions que afectin els seus termes
municipals hauran de ser presentades per un ens supramunicipal (diputació, consell
comarcal) o per un consorci dels previstos en l’apartat precedent d’aquesta base
sempre que en siguin membres.
En el punt 5.2 de les bases reguladores de la subvenció s’especifica que la quantia de
la subvenció serà d’un màxim del 50 % del cost total de l’actuació i en el punt 3 de la
convocatòria s’especifica que la resta de despesa anirà a càrrec dels ens locals o
consorcis quan executin el projecte.
D’acord amb el punt 3.2 de les bases reguladores i vist que el Consorci de les Vies
Verdes de Girona compleix els requisits com a possible beneficiari en aquesta
convocatòria d’acord amb l’article 5 dels seus estatuts, publicats al BOP de Girona,
núm. 183, de 22 de setembre de 2015.
Els serveis tècnics municipals han elaborat una proposta per a presentar una
sol·licitud a la convocatòria esmentada anteriorment en l’eix 1. Vies ciclistes urbanes
i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana amb el títol connexió del carril bici
de Celrà a Girona, amb un cost total de 930.211,51 € (IVA no inclòs), per tant
1.125.555,93 € (IVA inclòs). El cost de l’actuació, detallat per despeses, és el
següent:
RESUM

IVA Exclòs

IVA Inclòs

Pressupost d’execució material

858.385,91

1.038.646,95

Previsió de direcció d’obra
Despeses per redacció del projecte (avantprojecte, projecte bàsic i
projecte executiu)
Altres despeses per redacció del projecte (topogràfics, cates,
geotècnic...)

26.000,00

31.460,00

33.700,00

40.777,00

12.125,60

14.671,98

TOTAL

930.211,51

1.125.555,93

Per tot l’exposat, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial,
es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer: Sol·licitar al Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb NIF P1700047B, que
procedeixi a la presentació davant del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya de la petició corresponent a l’execució del projecte connexió
del carril bici de Celrà a Girona en el marc de la convocatòria de subvencions per
fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats
consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) (RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol,
ref. BDNS 410257), amb un cost total de 930.211,51 € (IVA no inclòs), per tant
1.125.555,93 € (IVA inclòs). El cost de l’actuació, detallat per despeses, és el
següent:
RESUM

IVA Exclòs

IVA Inclòs

Pressupost d’execució material

858.385,91

1.038.646,95

Previsió de direcció d’obra
Despeses per redacció del projecte (avantprojecte, projecte bàsic i
projecte executiu)
Altres despeses per redacció del projecte (topogràfics, cates,
geotècnic...)

26.000,00

31.460,00

33.700,00

40.777,00

12.125,60

14.671,98

TOTAL

930.211,51

1.125.555,93

Segon. Delegar a favor del Consorci de les Vies Verdes de Girona perquè porti a
terme tots els tràmits necessaris relacionats amb la petició esmentada en el punt
anterior.
Tercer. Adoptar els següents compromisos, en atenció al punt 8 de les bases de la
convocatòria:
a) Acceptar expressament de presentar l’actuació en la convocatòria del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i
autoritzar al Consorci de les Vies Verdes de Girona de la presentació
d’aquesta petició.
b) Acceptar el detall de cofinançament de l’actuació d’acord amb el punt 3 de la
convocatòria.
c) Declaració específica de no generació d’ingressos derivats de l’actuació
subvencionada.
d) Adoptar el compromís d’aportar els informes i autoritzacions necessàries per
tal d’executar les operacions o dur a terme l’activitat subvencionada.
Quart. En el supòsit de que la petició sigui incorporada en la proposta de resolució de
concessió tramitada per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat i resolta
per la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, manifestar la conformitat en aportar el finançament del projecte esmentat
anteriorment fins a un 50% de la totalitat del cost del projecte, així com de la
totalitat de l’IVA corresponent al total del cost del projecte, als efectes d’incorporarho en el pressupost corresponent de l’Ajuntament per al pagament de l’actuació per a
la qual se sol·licita la subvenció.
Cinquè. Facultar àmpliament el president de la corporació per a la signatura de
quants documents siguin necessaris per a la tramitació, l’execució i el
desenvolupament d’aquesta petició.
Sisè. Notificar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (12)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Jordi Puig Boada,
senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
10.
DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA (expedient x943/2018).
L’alcalde proposa el següent:
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII
del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de
la convivència. L’Ajuntament de Celrà vol ratificar el seu acord amb aquesta Resolució

i en vol destacar especialment el punt II. Institucions i Administracions, que
manifesta el següent:
II. Institucions i administracions
15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les
llibertats fonamentals:
a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió
social i la lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest
sentit, reprova els actes repressius contra la ciutadania i condemna les
amenaces d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, la il·legalització de
partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència
exercida contra els drets fonamentals.
b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte
de la pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans.
c)

Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció
en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels
cossos policials l’1 d’octubre de 2017.

d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició
d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre
la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11
d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment.
Segon. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la Casa
Real espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (12)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Jordi Puig Boada,
senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
11.
DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓ EN SUPORT A LES
AFECTADES PER L’ESTAFA D’IDENTAL (EXPEDIENT X957/2018).

PERSONES

L’alcalde proposa el següent:
El cas d’iDental és, segurament, l’estafa i massacre sanitària més gran a l’estat
espanyol en les darreres dècades, un autèntic escàndol de salut bucodental i de

consum que afecta almenys a 100.000 persones segons les estimacions de
l’associació d’afectats. A Catalunya, entre les clíniques de Tarragona, Barcelona i
Girona en són al voltant de 1.000 persones afectades.
El modus operandi d’aquestes clíniques, actualment sota investigació de l’Audiència
Nacional, consistia en fer una publicitat molt agressiva a través dels mitjans de
comunicació dirigint-se a persones vulnerables amb baixos recursos econòmics a les
quals, en ser ateses a les clíniques, se’ls presentava un pressupost del tractament
inflat assegurant que entre el 60% i el 90% del cost seria cobert per una suposada
subvenció.
En la mencionada publicitat també es feia esment de la col·laboració amb diverses
ONG com la Creu Roja o Càritas. Tan bon punt el tractament era acceptat pel pacient,
el feien firmar amb una entitat financera un crèdit vinculat.
La llista de males praxis en aquests tractaments denunciades pels pacients d’iDental
és ben llarga: des de pacients que deixaven de ser atesos i als quals ni es contestava
el telèfon, intervencions que s’allargaven fins les 3 de la matinada per no haver fet
una previsió del temps necessari, nul seguiment dels historials i pacients que van
arribar a ser atesos per fins a 20 odontòlegs diferents, no esterilització del material
quirúrgic, etc., fins els casos en els quals els tractaments s’han quedat a mitges o
fins i tot sense començar en tancar les clíniques malgrat que els pacients han hagut
de seguir pagant els crèdits.
En vistes d’aquesta extrema situació, diversos persones afectades van constituir
l’associació Adafi, l’Associació Nacional d’Afectats per iDental, gratuïta, solidària i
sense ànim de lucre, amb la finalitat d’assessorar els ex-pacients d’iDental i defensar
els seus drets de forma col·lectiva. Actualment, compta amb més de 10.000
membres i tenen representació a Girona, on hi tenen comptabilitzats gairebé 400
casos arreu de la demarcació.
L’associació ha fet un recull de les males pràctiques i dels casos d’afectacions en la
salut dels pacients, dels quals hi ha casos de pèrdua de sensibilitat per lesionar
nervis dentaris, pèrdua de peces sanes i tractaments d’implantologia mal
diagnosticats i executats, pèrdua d’audició, casos de pacients que es van empassar
material quirúrgic, perforacions del si maxil·lar i problemes de sinusitis, casos
d’hepatitis B i C i de VIH i altres casos d’infeccions d’extrema gravetat que han
suposat l’hospitalització dels pacients.
Més enllà del procés judicial ja engegat, l’associació reivindica diverses mesures per
fer front a la urgència de la situació. En primer lloc, exigeixen responsabilitat
patrimonial a l’Estat i que es decreti una situació d’emergència sanitària mitjançant
Reial Decret de l’article 91 de la llei de Sanitat. En segon lloc, reclamen que, en virtut
de la Llei de Contractes de Crèdit al Consum 16/2011 de 24 de juny, se’ls reconegui
el dret a deixar de pagar les quotes dels préstecs que van subscriure amb entitats
financeres per a finançar aquest tractaments. En tercer lloc, demanen que la salut
bucodental en la seva totalitat sigui part de la cartera de serveis sanitaris i es portin
a terme tots els tipus de tractaments per part de la sanitat pública. En quart lloc,
sol·liciten que es reguli la publicitat sanitària, les pràctiques comercials de salut i el
consum de les clíniques dentals. En cinquè lloc, reclamen una centralització de les
administracions competents en la matèria, per tal que afectats per casos similars
sàpiguen on adreçar-se per tal de posar reclamacions o denúncies. Per últim,
demanen a les institucions públiques que es doni cobertura i es busquin solucions a
la problemàtica dels afectats per iDental.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD

Primer. Que l’Ajuntament de Celrà faci pública la solidaritat i el seu suport a les
persones afectades per l’estafa d’iDental a Girona i arreu de l’Estat Espanyol.
Segon. Comunicar aquest acord al Congrés dels Diputats per a que decreti la situació
d’emergència sanitària prevista a l’article 91 de la llei de Sanitat.
Tercer. comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya perquè apliqui la Llei de
Contractes de Crèdit al Consum 16/2011 per tal que les entitats financeres paralitzin
el pagament de les quotes dels tractaments aturats.
Quart. Comunicar aquest acord a CatSalut perquè ampliï en la seva cartera de
serveis públics els tractaments de salut bucodental.

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

Vots a favor (12)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Jordi Puig Boada,
senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

MOCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
12.

MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS ( expedient

x977/2018).

L’alcalde proposa el següent:
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític.
Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos
de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder
exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou
Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats
Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets
antidemocràtics.
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i
pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la
mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni
proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la
repressió i dels tribunals de justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els

representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret
viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les
diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de
l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebel·lió, sedició i
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a
vot.
Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les
urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de
porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la
instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida
política a la situació catalana.
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
Segon. Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
Tercer. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació
de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en
tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
Quart. Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el
retorn de les persones exiliades.
Cinquè. Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i
preses polítics i persones exiliades.
Sisè. 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). També a l’ACM i a l’AMI.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (12)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Jordi Puig Boada,
senyora Laura Manzano Casademont
GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin
13.

ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

En compliment del que estableix l’article 103.3 del ROM, es proposa que s’inclogui
per raó d’urgència a la consideració del Ple un assumpte no comprès dins de l’ordre
del dia i que correspon al Manifest del Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones.
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat.
13.1. Manifest del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones.
Els temps estan canviant. Vull pensar que aquest cop sí. Vull pensar que la violència
masclista és un dels temes de l’agenda de país i sobretot és un tema del que se’n
parla, del que en parlem. I no només avui, 25 de novembre. Que se’n parli durant tot
l’any i que en parlin moltes veus és important, perquè ens ajuda a totes i a tots a
identificar les violències masclistes (més o menys subtils, més o menys visibles) que
ens acompanyen des que naixem i que ens fan mal, que ens han fet mal.
Fa 10 anys que a Catalunya tenim una llei que lluita pels drets de les dones a
eradicar les violències masclistes. Totes. Les violacions, les agressions sexuals,
l’assetjament, el tràfic i l’explotació de dones però també els matrimonis forçats o la
mutilació genital femenina. Però amb les lleis no n’hi ha prou com demostren les
dades. La violència masclista s’exerceix al llarg de tot el nostre cicle vital de diverses
formes. Al món, una de cada tres dones ha patit violència masclista. A Europa, una
de cada tres dones ha patit violència física o sexual durant la seva infantesa a mans
d’un adult, i a Catalunya, una de cada quatre dones ha sigut víctima d’un atac
masclista d’extrema gravetat. Ens cal educar, ens cal saber, ens cal reconèixer.
Els darrers mesos he pogut conèixer de primera mà històries de violència patida per
dones. I el que elles m’explicaven no m’era aliè. Formava part d’una cosa que jo ja
sabia, que jo ja notava, que jo ja sentia. Elles hi han donat forma i li han posat
paraules. I crec que això ens ha passat una mica a totes com a societat.
Fa 7 mesos, el 26 d’abril d’aquest any, l’audiència de Navarra va fer pública la
sentència del cas de la Manada. Un cas que ha sacsejat consciències i que ha fet
entendre a molts i moltes de què va això de les violències sexuals. Una oportunitat

de visibilitzar un fenomen sovint silenciat i desconegut. Des que som ben petites ens
diuen que sortir a la nit comporta un risc per a la nostra integritat física i pels nostres
cossos.
A casa, la seguretat de les dones tampoc està garantida. En el darrer any a
Catalunya, més de 12 mil dones van denunciar a la policia estar patint violència
masclista en l’àmbit de la parella, és a dir, violència exercida per les seves parelles o
ex parelles. En el que portem d’any, 44 dones han estat assassinades per la seva
parella o ex parella a tota Espanya, 6 d’elles a Catalunya. Però els crims només són
la cara més amarga d’una violència masclista que obliga a desenes de milers de
dones a suportar aquestes situacions, tot i tenir una llei estatal contra la violència de
gènere que porta 14 anys en vigor, però que no acaba amb el problema. Perquè
necessitem més recursos i més recolzament per a que totes les dones en situació de
violència masclista puguin trencar el silenci i en sortir-se’n.
Necessitem prevenció, perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions
de parella.
Necessitem recursos per garantir una atenció digna i de qualitat a les dones en
situació de violència masclista per a la seva total recuperació, i, especialment, en tot
el procés de denúncies i procediments judicials.
Necessitem més professionals especialitzats en l’atenció a filles i fills perquè el futur
de casa nostra sigui un país lliure de violència masclista.
Necessitem recursos d’urgència i atenció de qualitat per recolzar les dones en
situacions de risc per elles i els seus fills i filles.
I necessitem avançar en la construcció d’un model català d’abordatge de les
violències sexuals, amb una visió integral i amb la voluntat d’explicar què són i com
se’n pot sortir.
Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada després de la llei catalana del dret
de les dones a eradicar la violència masclista, estem més decidides que mai a
superar el patriarcat, a que el poder sigui en mans de les dones a mans iguals i a no
tenir por. Perquè no volem més violència contra les dones. Contra cap dona, contra
cap nena. Perquè tenim dret a ser nenes i dones lliures.
I ho seguirem cridant tots els dies de l’any i també cada 25 de novembre, dia
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
Aprovar el manifest unitari del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (12)
GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora
Mercè Amich Vidal, senyora Sònia Fortià Martí
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Jordi Puig Boada,
senyora Laura Manzano Casademont

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

II
PART DE CONTROL

14.DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA.

Registre

Interessat

2018/0805 SECRETARIA
2018/0804 SECRETARIA
2018/0803 CULTURA
2018/0802 INTERVENCIO
2018/0801 SECRETARIA
2018/0800 COMPTABILITAT
2018/0799 SECRETARIA
2018/0798 SECRETARIA
2018/0797 SECREARIA
2018/0796 SECRETARIA
2018/0795 SECRETARIA
2018/0794 SECRETARIA
2018/0793 SECRETARIA
2018/0792 SECRETARIA
2018/0791 SECRETARIA

Descripció
Convocatòria Comissió Informativa Directorial: 6 de
novembre de 2018
Imposició sanció per infracció administrativa
Autorització ús espais municipals festes aniversari cultura
Aprovació modificació pressupost 12/2018: generació de
crèdit
Incoació procediment resolució contracte administratiu
d'obres
Aprovació relació factures remesa F/2018/40
Autoritzar pagament formació
Contractació laboral temporal com a tècnic auxiliar de
cultura ((Programa Garantia Juvenil)
Adjudicació cte menor subministrament: instal·lació
switch 1a planta Ateneu
Adjudicació contracte menor subministrament: adquisició
taules fusta i papereres reciclatge
adjudicació contracte menor serveis: honoraris
aparellador
Adjudicació contracte menor serveis: redacció projecte i
direcció obres reforma coberta oest Torre Desvern
Devolució fiança residus construcció
Adjudicació contracte menor: Servei Taller Estudi Assistit
18-19
Relació definitiva aspirants admesos i exclosos borsa de
vigilants

2018/0790 SARFA SL
2018/0789

TAKTIL CENTRE COMERCIAL
VIRTUAL, SLU

2018/0788 SECRETARIA
2018/0787 SECRETARIA
2018/0786 SECRETARIA
ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA
2018/0785
CELRA
2018/0784 CULTURA
2018/0783 CONNEXIO PAPYRUS
2018/0782 SECRETARIA
2018/0781 EGG GASTRONOMIA SL
2018/0780 COMPTABILITAT
2018/0779 SECRETARIA
2018/0778 SECRETARIA
2018/0777 SECRETARIA
2018/0776 INTERVENCIO
2018/0775 COSTEL MIHAI MICNEA
2018/0774 PERSONAL
2018/0773 SECRETARIA
2018/0772 SECRETARIA
2018/0771 KOOBIN EVENTS SL
2018/0770 CULTURA
2018/0769 RECAPTACIO
2018/0768 RECAPTACIO
2018/0767 SECRETARIA
2018/0766 JAUME RIERA ALAY
2018/0765 PARCS I JARDINS CATALUNYA SL
2018/0764 IBE IT RESOURCES SL
2018/0763 SECRETARIA
2018/0762 COMPTABILITAT
2018/0761 JOSEP BONANY BOSCH
2018/0760 PARTISANOWEAR SL

Adjudicació contracte menor serveis: transport bus nit
Fires 2018
Adjudicació contracte menor de serveis: aula d'estudi
secundària 1819
Adjudicació contracte menor serveis: redacció avaluació
ambiental carril bici
Adjudicació contracte menor obres: teulats municipals
Autorització traspàs dret funerari
Autorització ús aula amb piano: Julie Trans
Adjudicació cte espectacle: Hi ha res més avorrit que ser
una princesa rosa?
autorització ús espais municipals per activitats curs 20182019
Autorització traspàs dret funerari
Aprovació factura consum setembre 2018 bar de l'Ateneu
Aprovació relació factures remesa F/2018/39
Convocatòria junta de govern local ordinària de data 16
d'octubre de 2018
Sol·licitud subv GENCAT: ajuts forestals 2018
Adjudicació contracte menor subministrament: compra de
50 lloses
Modificació pressupost 11/2018 transferència de crèdit i
generació de crèdit
Declarar caducitat procediment per obtenir targeta
d'armes
Pagament locomoció i dietes octubre 2018
Requeriment retirada vehicle per abandonament
Incoació procediment sancionador per infracció
administrativa
Adjudicació contracte menor serveis: venda digital
entrades Ateneu i EMDC
Autorització 2 festes aniversari octubre2018
Aprovació liquidacions taxa prestació servei escola dansa
octubre a desembre
Aprovació liquidacions taxa prestació servei EB menjador
setembre
Aprovació memòria valorada per integrar la nova caldera
de biomassa a la sala de calderes de la Fàbrica de Celrà
Adjudicació contracte menor serveis: adequació camins
rurals
Adjudicació contracte menor subministrament per
adquisició d'un conjunt de bacanes de vímet
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia
d'activitat
Avançament pagament subvenció ADF
Aprovació relació factures remesa F/2018/38
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia
llicència urbanística
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia

2018/0759 SECRETARIA
2018/0758 SECRETARIA
2018/0757 SECRETARIA
2018/0756 SECRETARIA
2018/0755 FABRICE HOFFMANN
2018/0754 RECAPTACIO
2018/0753 SECRETARIA
2018/0752 SECRETARIA
2018/0751 RECAPTACIO
2018/0750 SECRETARIA
2018/0749 CECAM SLU
2018/0748
2018/0747
2018/0746
2018/0745
2018/0744

SECRETARIA
ESTER ROMERO SERRA
SECRETARIA
GLORIA VILANOVA COCH
SECRETARIA

2018/0743 SECRETARIA
2018/0742 SECRETARIA
2018/0741 CULTURA
2018/0740 CULTURA
2018/0739 CULTURA
2018/0738 SECRETARIA
2018/0737 SECRETARIA
2018/0736 SECRETARIA
2018/0735 SECRETARIA
2018/0734 SECRETARIA
2018/0733 SECRETARIA
2018/0732 COMPTABILITAT
2018/0731 SECRETARIA
2018/0730 SECRETARIA
2018/0729 TAKTIL CENTRE COMERCIAL

llicència urbanística
Adjudicació contracte menor subministrament: adquisició
4 filtres d'aigua per a les escoles bressol
Adjudicació contracte menor serveis: senyalització
horitzontal Polígon
Autorització accés a informació a regidor
Contribucions especials projecte obra "Reurbanització
carrer Legazpi"
Autorització ús espai a l'EMDC
aprovació liquidacions preu públic prestació servei cursos i
tallers esportius
Requeriment retirada vehicle per abandonament
Requeriment retirada vehicle per abandonament
Aprovació liquidació preu públic per a la prestació del
servei de cursos i tallers, octubre a desembre 2018
Donar per finalitzat procediment sancionador d'infracció
administrativa
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia
llicència urbanística
Denúncia robatori
aprovació fraccionament deute menjador escola bressol
Ampliació jornada de treball com a auxiliar administrativa
Extinció contracte de treball com a netejadora
Convocatòria Ple ordinari: 9 d'octubre de 2018
Aprovació memòria valorada per a millores al magatzem i
bar del camp de futbol de Celrà.
Sol·licitud pròrroga justificació subvenció exclosa
concurrència DDGI per obra de canvi ús d'una pallissa i
entorn
Adjudicació contracte privat espectacle Hits, concert per a
nadons
Adjudicació contracte privat espectacle Tenors
Autorització festes aniversari octubre 2018
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia
llicència urbanística
Incoació expedient administratiu per tramitar contracte
administratiu i executar obra de pavimentació carrer
Germans Sàbat
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra
menor
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra
menor
Donar per complimentat tràmit comunicació prèvia obra
menor
Devolució fiança residus construcció
Aprovació relació factures remesa F/2018/37
Acolliment subv DIGI: funcionament de les Llars d'Infants
municipals per al curs 2017-2018
Requeriment retirada vehicle abandonat
Adjudicació contracte menor de Servei Aula d'Estudi

VIRTUAL, SLU
2018/0728 SECRETARIA
2018/0727 ASSOCIACIO GALANTHUS
2018/0726 SECRETARIA
2018/0725 SECRETARIA
2018/0724 TALLER D'HISTORIA DE CELRA
2018/0723

ASSOCIACIO LA PERLA PER LA
DANSA

2018/0722 SECRETARIA
2018/0721 SECRETARIA
2018/0720 RECAPTACIO
2018/0719 MARIONA SALVADOR PUJOLRAS
2018/0718 MASALO INVEST SL
2018/0717 SECRETARIA
2018/0716 SECRETARIA
2018/0715 CULTURAL RIZOMA SCCL

primària 18-19
Acceptació renúncia horts municipals
Adjudicació contracte menor serveis: anellament ocells i
tallers
Convocatòria Junta de Govern Local ordinària de data 2
d'octubre de 2018
Relació provisional admesos exclosos borsa vigilants
Autorització ús teatre ateneu per presentació publicació
taller Història de Celrà
Adjudicació contracte menor serveis; assessorament i
coordinació Bernat Banyut 2018
Adjudicació contracte menor serveis: desbrossament futur
parc Can Cors
Adjudicació contracte menor serveis: tanques Fira Tastets
Aprovació alta al padró escoles bressol
concessió reducció un terç de la jornada laboral per
atendre la seva filla menor de 6 anys
Adjudicació contracte menor subministrament: adquisició
i instal·lació PLC a l'estació de bombament
Autorització traspàs dret funerari
Autorització traspàs dret funerari
Autorització llicència d'ocupació temporal de la via pública

15.PRECS I PREGUNTES
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT,
que pregunta el següent:
1.

Quin % de gent ha recollit ja la targeta d’accés a l’àrea d’emergència?

2.

Durant les últimes setmanes s’estan produint molts abocaments de mobles
a les àrees de contenidors de vidres. S’ha esbrinat qui els deixa? Es pot fer
alguna cosa amb el cos de vigilants municipals?

Resposta a la pregunta 1
La Sra. Ferrer, regidora de Participació i Medi Ambient, encara no disposa
d’aquesta dada però té constància que de les cartes que es van enviar molta
gent ja les ha vingut a buscar. En tot cas en el proper Ple ja ho contestarà.
Resposta a la pregunta 2
La Sra. Ferrer respon que no hi ha informació de qui està tirant els mobles però
s’està plantejant la possibilitat d’ampliar els dies de recollida de mobles i que
sigui més d’un cop al mes. Ja ho han detectat i en aquests moments s’està
pensant com solucionar-ho.
El Sr. Mas pregunta si això suposaria una modificació del contracte, a la qual
cosa la Sra. Ferrer respon afirmativament.

L’alcalde comenta que alguna vegada sí s’ha sabut qui ha fet l’abocament i s’ha
contactat amb la família perquè ho arreglés, però això succeeix tan sols quan a
l’Ajuntament arriba la informació relativa a les persones que ho han fet. Són
abocaments que tenen lloc en zones molt concretes del poble i hi ha punts de
vidre arreu del poble on no hi apareix cap moble.
El Sr. Mas respon que són punts molt amagats i escollits expressament ja que
treure els mobles del vehicle i deixar-los suposa estar-s’hi més de cinc minuts, i
la gent els veuria.
Aplaudeix la possibilitat d’incrementar els dies de recollida i si no la pedagogia
dels agents cívics respecte l’ús de la deixalleria, que per això està oberta tots els
dies de la setmana excepte el diumenge i aquest és un motiu que no admet
excuses per realitzar aquests abocaments.
I no estaria malament tampoc realitzar flyers de la deixalleria, també.
La Sra. Ferrer respon que ja es va repartir un tríptic informatiu al respecte.
L’alcalde comenta que el tema de la deixalleria ja és històric i que hi ha persones
que quan estan allà i la troben tancada deixen tot a la porta. Però potser és un
problema que se solucionarà amb les càmeres de vigilància i amb la millor
resolució que tenen.
El Sr. Bartis comenta que l’altre dia va passar prop d’on viu el Sr. Mas i hi havia
una banyera, per exemple. I un cop fetes les comprovacions pertinents a
l’Ajuntament, s’ha comprovat que qui ha fet les obres ni tan sols ha demanat
permís d’obres.
La Sra. Ferrer comenta que quan es van a fer les reunions amb l’educador
ambiental en els blocs de pisos se’ls demana que si hi ha algú que té informació
d’aquest tipus d’abocaments que la faci arribar el més aviat possible a
l’Ajuntament ja que hi ha la possibilitat de dirigir-se a la persona en qüestió i
esbrinar si realment no ho fa bé perquè no pot, no sap o no vol. Però la veritat
és que no acaba d’arribar aquesta informació.
El Sr. Fernàndez comenta que la Generalitat de Catalunya ha presentat una llei
de denúncies anònimes i potser es podria fer servir i fomentar l’ús de la llei en
aquesta qüestió.
La senyora Melero, secretària, respon que no coneix el detall d’aquesta llei però
el fet de que algú posi de manifest a l’Ajuntament un abocament il·legal o
denunciï aquest fet, quedaria en l’anonimat aquesta denúncia.
El Sr. Fernàndez comenta que, en aquest cas, la gent hauria de perdre a por a
posar una denúncia.
L’alcalde comenta que la gent sí truca si detecta alguna obra irregular al seu
voltant perquè li molesta el soroll, normalment, i la trucada sempre es manté en
l’anonimat.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelràERC-AM, que pregunta el següent:

1. La gent s’està acostumant a tirar els envasos amb bossa i sense el cubell
corresponent. Això es pot tenir en compte a l’hora de repartir el premi?
2. Plafons dels itineraris: tindran el mateix disseny que fa 5-6 anys o seran
diferents?
3. Processos de participació: està previst que la totalitat del projecte de la
millora de la piscina tingui un cost de 70.000 € IVA exclòs però a la pàgina
web està penjat que la redacció del projecte ja costarà això. La inversió final
tindrà un cost d’un milió d’euros?
4. Arsènic a l’aigua de consum a Sarrià de Ter: compartim el mateix mapa de
fluix i la cubeta de Celrà, que és d’on nosaltres traiem l’aigua. Però ha
tornat a sortir la notícia a la televisió i hi ha una mica de preocupació per
part de la població. I cal afegir que fa uns quatre anys es va afegir carboni a
l’aigua que consumim i que serviria per aturar el problema. Com està el
tema del carboni actualment?
5. Ahir van sortir publicades al BOP les bases de subvencions dels casals
d’estiu i l’ha sorprès que no es poden acollir les entitats que desenvolupen
activitats esportives. Concretament, el punt 2.2 de les bases diu: “No seran
objecte de subvenció aquelles activitats extraescolars que tinguin per
objecte bàsic la formació i pràctica en una o diverses especialitats
esportives.”
6. Funciona bé la nova màquina de neteja? Torna a haver-hi la remor de que el
poble no està net.
Resposta a la pregunta 1
La Sra. Ferrer respon que no s’han detectat més bosses sense cubells i si la gent les
treu així, donat que el camió no detecta el xip, no consta com que participa encara
que tregui la bossa.
Hi ha gent que ho havia malentès fa temps i semblava que s’havia arreglat el
problema i fins i tot hi ha gent que treu el cubell ple i que deixen una bossa també
plena al costat. Però ja s’està controlant tot.
Resposta a la pregunta 2
La Sra. Fortià respon que per ara s’ha tingut en compte la informació que es farà
constar al plafó però encara no s’ha decidit quin disseny tindrà. En el proper Ple ja
s’informarà.
Resposta a la pregunta 3
L’alcalde respon que ha de ser un error.
Resposta a la pregunta 4

L’alcalde respon que es preguntarà a Prodaisa però no cal patir perquè fan totes les
analítiques necessàries, que són públiques, i estan bé. Pel que fa al carboni, la
potabilitzadora en pocs anys s’haurà d’ampliar perquè no donarà l’abast i aleshores
caldrà mirar com se soluciona la qüestió de l’entrada d’aigua i quin sistema
s’utilitzaria pel tema del carboni.
El Sr. Fernàndez pregunta com està actualment la qüestió de la municipalització de
l’aigua, a la qual cosa l’alcalde respon que s’ha encarregat la redacció de la
memòria justificativa per comprovar què suposaria econòmicament per al municipi.
Però aquest estudi ja reconeix que l’aigua de Celrà és la més barata dels municipis
de les comarques gironines.
El Sr. Fernàndez diu que això és així per la qualitat de l’aigua, motiu pel qual no és
necessari utilitzar molts productes químics per potabilitzar-la.
Resposta a la pregunta 5
El Sr. Bartis respon que hi ha dues convocatòries: una enfocada única i
exclusivament a entitats esportives que fan activitats esportives regulars durant tot
el curs escolar (dotació de 12.000 € per a clubs esportius). I l’altra que conté dos
elements diferents: una ajuda econòmica a entitats de lleure amb activitat regular
durant tot el curs escolar per igualar el suport que es dóna a les entitats esportives
que fa foment de l’esport durant el curs escolar; i una ajuda econòmica a totes les
entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats d’estiu durant el mes de juliol
(L’Esplai, futbol, rítmica...).
El Sr. Fernàndez pregunta si aleshores es poden presentar també altres entitats
esportives que hagin realitzat casals a l’estiu.
La secretària aclareix que el punt 2.1 recull que ”l’objecte de les bases és la
regulació de l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament destinades a
entitats sense afany de lucre de Celrà per a la realització d’una o ambdues
activitats següents: casals d’estiu organitzats a Celrà durant el mes de juliol de
2018 i activitats de lleure educatiu organitzades a Celrà fora del marc i horari
escolar durant el curs 2017-2018”.
I indicant, de forma expressa, l’apartat 2.2: “No seran objecte de subvenció
aquelles activitats extraescolars que tinguin per objecte bàsic la formació i pràctica
en una o diverses especialitats esportives.” Per tant, les entitats esportives només
poden optar a les activitats de casal d’estiu.
El Sr. Fernàndez insisteix si les entitats esportives que han realitzat casals a l’estiu
es poden presentar, a la qual cosa el Sr. Bartis respon afirmativament.
El Sr. Bartis comenta que la tècnica d’Esports té la instrucció d’enviar un correu
informatiu a totes les entitats esportives per fer saber que és una nova
convocatòria.
Resposta a la pregunta 6
L’alcalde sent que el poble està més net que mai i això depèn de a qui s’escolta. La
màquina és molt més evolucionada que l’anterior i funciona molt bé i fa més feina
en un dia que la que es tenia abans. La sensació de neteja és molt més alta que
abans, especialment en època de fulles.

El Sr. Fernàndez indica que li han comentat que aquesta màquina la porta tan sols
una persona quan abans sempre hi havia un altre operari que l’acompanyava a peu
escombrant o bufant la brutícia.
L’alcalde indica que ara també van tots dos, tot i que en certs carrers, com tota la
vida ha passat, tan sols hi va un perquè no és necessari bufar. I sí que és veritat
que moltes vegades tan sols va una persona perquè hi ha gent que es queixa que la
persona que porta l’aparell bufador fa soroll i no volen que s’utilitzi a primeres
hores del matí. I donat que el treballador ha sigut increpat moltes vegades, l’apaga
i pot donar aquesta sensació de no estar net.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Jordi Puig Boada, regidor del GM ICelrà-ERCAM, que pregunta el següent:
1. Com estan actualment les obres dels pisos de la Casa Feliu?
2. El Pla d’Habitatge està referit a aquests pisos?
3. Es va celebrar un concurs per dur a terme les obres de les pistes de
petanca?
4. Dijous passat va assistir al Ple de l’Ajuntament de Bordils i es va donar a
entendre que a Celrà l’alcalde soterrava tota la línia menys la zona de la
Riera de Palegret. I en aquest Ple l’alcalde ha dit que tan sols se soterrarà la
zona de la via del tren i, per tant, la diferència és abismal.
Resposta a la pregunta 1
El senyor Jan Costa Rengel respon que tan sols falta la instal·lació de gas.
Resposta a la pregunta 2
El Sr. Costa respon que el Pla d’Habitatge ha de servir perquè a tot el municipi hi
hagi habitatge social.
Resposta a la pregunta 3
El Sr. Bartis respon que el fet que l’obra no pugés a 40.000 € implicava un contracte
menor i, per tant, no era necessari un procediment obert.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
respon la pregunta formulada pel Sr. Jordi Puig Boada respecte les obres de les
pistes de la petanca:
En data 7 de novembre de 2017 es van convidar cinc empreses perquè
presentessin la seva oferta econòmica per realitzar l’obra i finalment tan sols
dues la van presentar. El contracte es va adjudicar per import de 32.727,00
€ IVA exclòs.
Resposta a la pregunta 4

L’alcalde respon que es va presentar un projecte i l’Ajuntament de Celrà sempre ha
manifestat que el que es plantejava no ho volia, i això continua sent vigent. Però en
aquest país el que no funciona sí funciona per a alguns i el que es demana, segons
la seva llei espanyola, és que vagi soterrat en tota la trama urbana. I l’última
proposta que presenten és que en la trama urbana (després de la Riera de Palagret
fins a l’entrada de Bordils) serà soterrat. Entren tres torres al terme municipal de
Celrà, que no està classificat com a urbà i, un cop passada la Riera, soterren i ja
surt a Bordils, on la compacten amb la que tenen però aèria. En el cas de Celrà, de
Juià a Celrà deixen la que ja hi ha aèria i la que posen nova la soterren.
El Sr. Fernàndez pregunta si ja tenen en compte el projecte que hi ha de la
carretera Palamós pel que fa a la zona de la Riera Palegret, a la qual cosa l’alcalde
confirma que ja tenen coneixement de tot i que l’Ajuntament de Celrà el que vol
proposar és que la compactin, que treguin l’actual i que soterrin la compactada,
inclosa la que ve de Juià.
CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió i
l’aixeca a les 22.00 hores del que, com a secretària, dono fe.

