ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 4/2019
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 9 d’abril de 2019
Horari: de 20.30 h a 21.30 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 9 d’abril de 2019, 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
Sra. Rosa Maria Melero Agea
Absent
Sr. Enric Cabarrocas Illa, que excusa la seva absència

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

I
PART RESOLUTIVA

1.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE
MARÇ I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 2 D’ABRIL DE
2019.
D’acord amb l’article 111 del Reglament orgànic municipal, l’alcalde pregunta si
algun membre de la corporació ha de formular alguna observació de les actes que
es van distribuir amb la convocatòria.
No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa les actes de la sessió
ordinària del dia 12 de març i de la sessió extraordinària del dia 2 d’abril de 2019
s’aproven 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 300/2019
Un cop superat el període de proves es nomenen els vigilants municipals funcionaris
interins de l’escala d’Administració especial, subescala de serveis especials, amb
efectes a partir del dia 1 d’abril de 2019, prèvia presa de possessió per part dels
interessats i fins a la cobertura legal de les seves places com a funcionaris de
carrera.
Els vigilants municipals són el Sr. ..... i el Sr. ....., que realitzaran una jornada de
treball de 37,5 hores setmanals.
 Decret 303/2019
Un cop superat el corresponent procés selectiu, es contracta laboralment i amb
caràcter no permanent la Sra. ...... com a tècnica auxiliar de Joventut, amb una
jornada de treball de 10 hores setmanal.
Modalitat del contracte: interinitat.
La Sra. ....... prestarà els seus serveis des del dia 1 d’abril de 2019 fins a la
reincorporació de la Sra. .... a jornada completa.
El Ple es dóna per assabentat.

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


Ha fet seguiment del servei de l’Oficina municipal d’atenció a les persones i
actualment s’atenen 8 persones al servei d’atenció al domicili, 14 al servei
RESPIR, 7 al transport adaptat i 11 al servei d’atenció psicològica.



Per celebrar la setmana de l’activitat física demà, 10 d’abril, es farà una
caminada que surt des de Can Ponac i recorrerà l’entorn de Celrà. Després
es farà una sessió d’estiraments a càrrec de la Sra. .......



El dijous 25 d’abril, a Can Ponac, tindrà lloc la xerrada “Aprèn a controlar
l’insomni, que no et trenquin la son” a càrrec de la Sra. ......, metgessa de
família del CAP de Celrà.

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:
COMPROMÍS INTERNACIONAL i COOPERACIÓ
 Aquest cap de setmana a l’Ateneu de Celrà ha tingut lloc la xerrada
Memòria, exili, desaparicions forçoses i lluita contra la impunitat a la
Mediterrània, organitzada conjuntament entre l’Ajuntament i l’ONG So de
Pau. Va aplegar activistes de les comarques gironines, d’arreu del país i
també sirianes i algerianes. Valora positivament aquesta trobada que va
servir per teixir complicitats entre entitats de la Mediterrània i per donar veu
a les injustícies que s’estan patint.


S’està treballant per muntar una exposició de fotografies de gent del poble,
que s’inaugurarà el mes de juny.

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


S’ha fet la gestió diària dels ajuts a les famílies i s’està a l’espera que acabin
les preinscripcions per veure les beques a repartir a cada família.



S’ha reunit amb els responsables del Centre Obert, que han sol·licitat un
increment d’hores del servei i cal estudiar si es farà aquest any o ja de cares
a l’any vinent.

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


Campanya compostatge casolà 2019: ja s’estan repartint els 31
compostadors sol·licitats, que amb els que ja es van lliurar l’any passat
sumen un total de 99.





Aquest mes surt el díptic del Porta a Porta, amb informació de la fracció i de
la resta.

Fa un resum detallat del tancament de les dades de la recollida selectiva PaP
2018 i dels ingressos obtinguts.

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


El proper 24 d’abril se celebra la sessió d’atenció i sensibilització de les
diferents entitats i àrees de l’Ajuntament implicades en el Punt Lila, que
estarà operatiu les jornades nocturnes de la Festa Major. Les principals
àrees implicades que hi assistiran són: esports, vigilància municipal, brigada,
jovent, coordinadora de festes, àrea d’Igualtat, personal tècnic de l’àrea de
Joventut, personal tècnic de l’Àrea de Cultura i el personal de
l’acompanyament juvenil del Local Jove.
Ja hi ha la persona professional psicòloga especialitzada en violència de
gènere que hi serà per les nits per donar resposta en el cas que es produeixi
alguna agressió o per donar qualsevol tipus d’informació. També s’està
treballant en la municipalització del protocol dels espais d’oci nocturn.

JOVENTUT
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a

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


Recorda que del 7 al 10 de maig s’obre el període de preinscripcions a
l’escola bressol i, prèviament, també hi ha una jornada de portes obertes el
dia 27 d’abril a les 10.30 hores.



Aquest dijous a les 18.30 hores la senyora ....., especialista en processos de
dol, fa una xerrada a la sala de dalt de l’Ateneu titulada Canvis, pèrdues i
dols.



El dissabte 27 d’abril és el Dia Internacional de la Dansa i tindran lloc al Parc
Cors Guinard diferents activitats des de les 16.30 h fins a les 19 h.

ESPORTS


El dia 6 d’abril es va celebrar el Dia mundial de l’activitat física. A Celrà es
faran les activitats la setmana vinent ja que el dia 6 va tenir lloc al municipi
la Trailwalker. Pel que fa a les activitats, demà hi ha una prevista per a la
gent de Can Ponac, el dijous hi ha una dinamització al parc de salut i el
diumenge a la zona esportiva hi haurà diferents activitats: defensa personal,
zumba, marxa nòrdica, etc.

Aquest cop s’ha fet una activitat molt més àmplia doncs s’ha pogut incloure
també el CAP, Jubilus i el gimnàs La Llera.
Pel que fa a la trailwalker que es va celebrar el dia 6 cal valorar-la com una
activitat que ha tingut molt èxit doncs es van inscriure uns 150 equips, dels
que van participar aproximadament uns 140. Cada equip estava format per
unes 6-7 persones majoritàriament, que van venir al poble i van consumir
en els diferents establiments del municipi.
El Sr.Bartis comenta que li han arribat comentaris que l’Ajuntament ha
hagut de pagar molts diners per poder realitzar aquesta activitat,
segurament “afirmacions poc interessades”.
L’import que ha hagut de pagar l’Ajuntament per aquesta activitat són
243,16 €, que corresponen a l’ambulància que va estar fent el servei per si
algú la necessitava. A banda d’això, els costos indirectes en relació amb el
personal (la tècnica d’esports i la brigada muntant els escenaris).
I que per primera vegada es faci la trailwalker de 50 quilòmetres des de
Celrà es deu també a la bona gestió que fa l’Ajuntament per tal que el
nostre municipi sigui conegut. I en aquest sentit cal felicitar la tècnica
d’esports i tota la gent que ha fet possible que això hagi succeït.
L’alcalde informa del següent:


Ja s’ha fet el procés participatiu del mercat de Celrà, pactat amb els
paradistes. Han votat un total de 267 persones de les quals 16 ho han fet
telemàticament, 28 al punt fix de l’Ajuntament i les 233 restants a la parada
mòbil. Les conclusions que s’han extret d’aquest procés participatiu són que
la majoria considera que la ubicació, l’horari i l’accessibilitat del mercat són
correctes i la majoria de persones que han participat en el procés però que
no fan ús del mercat indiquen que l’horari actual és insuficient i proposen
allargar-lo unes hores a la tarda.
El resultat d’aquest procés participatiu s’ha fet arribar a tots els paradistes i
el que no es plantegen és un canvi d’ubicació del mercat doncs consideren
que la clientela està contenta on està actualment i la queixa real que tenen
els que els falten més clients. La veritable qüestió és que els temps canvien,
la gent treballa i no disposa de disponibilitat horària per anar al mercat.



S’han editat adhesius per a les bústies que posen Publicitat no, gràcies.



El proper dissabte és el Dia Internacional de l’Art i l’Escola Municipal d’Art
sortirà al carrer per fer activitats de 10 a les 14 hores.



El diumenge va a Alenyà a celebrar el seu carnestoltes. Hi anirà un autobús
ple amb els Tatxecs i la Colla Gegantera de Celrà.



El dimarts 23 d’abril se celebrarà la Diada de Sant Jordi amb xocolatada i
parada de llibres i roses a la plaça de l’Ajuntament.



El dissabte 27 d’abril començaran alguns actes previs a la Festa Major, amb
la inclusió del Dia Internacional de la Dansa, una excursió al Castell de
Mabarrera i actuació espectacle familiar allà mateix, esmorzar de pa amb
xocolata per a tothom, màgia del Mag Lari al pavelló de les piscines.

L’alcalde fa un resum detallat dels actes previstos a la Festa Major de Celrà
per a aquest any.


S’han rebut 50.000 € de subvenció per al parc Cors-Guinard.



Ha participat a l’Assemblea del CILMA, que es dissol.



S’ha licitat l’enllumenat del poble i l’adjudicatària ha estat l’empresa Sece
SA.

 Ha assistit a Barcelona a una nova reunió per continuar treballant el tema de
l’ampliació de l’EDAR i finalment finançaran una part de l’ampliació. Això
implica que ara es podrà fer l’ampliació d’un 50 %, que és el que més es
necessita a curt i mitjà termini i l’altre 50 % es deixarà per a una segona
fase que pagarà l’ACA.
 L’Institut de Celrà ha tornat a fer una visita com la que va tenir lloc el mes
passat, i els alumnes van portar diferents propostes per desenvolupar al
municipi i que ja s’han fet arribar a les àrees implicades de l’Ajuntament.
 Va assistir al Consell d’alcaldes, on va assistir el conseller Miquel Buch per
parlar de temes de seguretat.
 Ha assistit a l’Assemblea del Porta a Porta.
 Ha mantingut una reunió amb l’empresa que està fent la pallissa de la Torre
Desvern.
 Ha assistit amb el Sr. Bartis a la trailwalker. El seu director estava molt
agraït amb els voluntaris i les empreses i comerços que hi ha col·laborat i,
concretament, amb l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament per haver-los acollit
d’aquesta manera i per haver demostrat tan bona organització. Ha estat un
veritable impacte per a la zona i per al municipi i ja s’ha quedat novament
amb ells perquè l’any que ve es torni a repetir.
 Aquest cap de setmana ha assistit a les jornades de so i de pau i a la
xerrada republicana on va participar en Toni Comín en directe des de la Casa
de la República.
 Ja s’ha tancat el programa de la Festa Major, plural i diversa com sempre, i
de la que fa un resum detall. Agraeix a totes les entitats que la fan possible
la seva col·laboració.
 Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) : aquest Ajuntament té
constància que es vol traslladar un CRAE al municipi a mitjans de mes de
març, i ho sap a través de l’empresa gestora perquè es presenta per
informar i per presentar documentació per si és necessari fer obres a la casa
que han llogat. Això té lloc un divendres i automàticament es posen en
marxa els nostres protocols i, la setmana següent, es truca al Departament
de Treball i Família de la Generalitat de Catalunya per corroborar si aquesta
informació és correcta i, en el cas de ser-ho, com és que no ha arribat per
les vies que haurien d’haver arribat.

Amb les presses derivades d’aquesta situació, l’Ajuntament sol·licita a la
Generalitat que organitzi una reunió informativa i, acte seguit, s’envien les
cartes als veïns i veïnes de l’entorn on hipotèticament s’ha d’ubicar el CRAE.
La reunió es fa a l’Ajuntament i la Generalitat envia la directora dels Serveis
Territorials, i tan ella com l’empresa gestora expliquen el que consideren
adient als veïns i veïnes presents, que no surten molt contents de les
explicacions donades.
Emplacem la directora de Serveis Territorials a fer una visita d’inspecció
tècnica a la casa en qüestió (actuació que encara ningú havia fet, ni la
Generalitat ni l’Ajuntament, al no tenir aquest res a veure amb això a nivell
administratiu) per veure si compleix amb les requisits que el Departament
estableix que ha de tenir per a aquesta tipologia de servei, i que hauria
d’incloure 10 places.
A la visita ja es detecta que, normativament parlant, hi ha aspectes que no
es compleixen, com el lavabo de la part inferior de la casa que no està
adaptat a la normativa de la Generalitat. Després d’aquesta visita el
Departament ha de fer l’informe corresponent per veure si finalment aquest
centre s’ubicaria al municipi encara que ja tot indicava que era evident que
no es podia obrir doncs no complia amb la normativa, almenys sense fer
obres.
El dimecres es produeix una trucada del Departament on s’informa a
l’Ajuntament que no es pot obrir aquest centre al no complir amb la seva
pròpia normativa i que ara mateix no disposen de la capacitat per dur a
terme les obres. I immediatament s’informa els veïns i veïnes d’aquesta
decisió.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL
4.
DICTAMEN
SOBRE
L’APROVACIÓ
DEL
CONVENI
MARC
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I EL CONSELL
COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA CREACIÓ D’ESCENARIS TEATRE AL
GIRONÈS (expedient X352/2019).
L’alcalde explica que es tracta d’aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Gironès segons el qual aquests es comprometen a ajudar
l’Ajuntament pel que fa a la difusió dels espectacles al nostre municipi així com les
ajudes que al respecte es puguin percebre.
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 i l’Ajuntament de Celrà, juntament amb altres
municipis de la comarca, volen col·laborar en la creació d’Escenaris Teatre al Gironès
amb la finalitat de realitzar un cicle d’actuacions de teatre de qualitat en els pobles
de la comarca. Aquest cicle, coordinat pel Consell Comarcal del Gironès, se celebrarà
durant la primera meitat de l’any.

2. L’Ajuntament de Celrà, que demostra constantment la seva implicació en tot el
relacionat amb la cultura, vol gaudir també d’aquest cicle de teatre de qualitat i
donar-lo a conèixer al municipi.
Motiu pel qual es fa necessari formalitzar un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal del Gironès per a la creació d’Escenaris
Teatre al Gironès.
3. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient.
També consta la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
FONAMENTS DE DRET
1. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o
el desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles,
pel que estan sotmesos íntegrament al dret administratiu.
El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, articles 47 a 53, sota la modalitat
de convenis que obligaran a les Administracions intervinents des del moment de la
seva signatura.
2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i
administrativa en les relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en
tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin (article
57). També l'article 70 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local
preveu la formalització de convenis com a instrument de cooperació
interadministrativa.
3. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme al previst a
l'apartat segon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, s'haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar
duplicitats administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
4. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, s’han de complir les exigències de
publicitat activa en virtut del que es 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 l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el
Consell Comarcal del Gironès per a la creació d’Escenaris Teatre al Gironès, que
s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.
Quart. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

ANNEX
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ PER A LA CREACIÓ D’ESCENARIS
TEATRE AL GIRONÈS.
ENTITATS QUE INTERVENEN
D'una part, el Sr. Jaume Busquets i Arnau, president del Consell Comarcal del
Gironès, facultat per acord del ple de data 19 de desembre de 2018, assistit pel Sr.
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del Gironès;
D'altra part, el Sr. Daniel Cornellà i Detrell, alcalde de l'Ajuntament de Celrà, facultat
per .............................. de data .............. de .............................. de ..............,
assistit per la Sra. Rosa Maria Melero i Agea, secretària de l'Ajuntament de Celrà.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Que el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà col·laboren en la creació
d’Escenaris Teatre al Gironès, juntament amb altres municipis de la comarca
interessats en formar-hi part, a fi de poder realitzar un cicle d’actuacions de teatre
de qualitat en els pobles de la comarca. Aquest cicle es coordinarà pel Consell
Comarcal, que vetllarà per la realització d’una programació de qualitat i adequada a
les necessitats dels Ajuntaments participants. El cicle es celebrarà durant la primera
meitat de l’any.
De conformitat amb el que regulen els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic i els art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya
ACORDEN
1- Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i
l’Ajuntament de Celrà en l’organització d’Escenaris Teatre al Gironès.
2- Obligacions del Consell Comarcal del Gironès
Són obligacions del Consell Comarcal del Gironès:
Aportarà el finançament de les despeses de coordinació i publicitat general per a tot
el cicle de representacions teatrals.
Així mateix realitzarà tasques de seguiment i de coordinació de la programació dels
ajuntaments participants.
Podrà aportar ajuts a la programació.
Si ho considera oportú pot sol·licitar ajuts econòmics a altres institucions a fi de
col·laborar en les despeses d’organització i de programació.
3- Obligacions de l’Ajuntament de Celrà
Són obligacions de l’Ajuntament:
Comunicarà al Consell Comarcal del Gironès els espectacles a realitzar, procurant en
tot moment que el nivell de qualitat sigui l’adequat pel conjunt del cicle, i evitant,
sempre que sigui possible, coincidències amb les altres representacions que formin
part del cicle que puguin afectar negativament al conjunt de la programació
comarcal.
L’Ajuntament de Celrà es farà càrrec de totes les despeses que comporti la
programació dels espectacles en el propi municipi.
Decidirà els locals o espais on es realitzaran els espectacles essent a càrrec de
l’Ajuntament vetllar per la seva disponibilitat, idoneïtat i seguretat.
L’Ajuntament ha de procurar tenir coberta la responsabilitat patrimonial en cas de
produir-se algun incident.

L’Ajuntament també es responsabilitzarà de la venda d’entrades i la difusió dels
espectacles programats en el seu municipi. Els ingressos per aquesta venda
d’entrades seran per l’Ajuntament.
4- Responsabilitat
Cada part signant del conveni es farà responsable de les obligacions assumides.
5- Conseqüències aplicables en cas d'incompliment
En cas d'incompliment, la part incomplidora haurà d'assumir econòmicament
l'incompliment de l'obligació, sens perjudici de la seva responsabilitat davant de
tercers.
6- Comissió de Seguiment
Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada part
signant per tal de tractar les incidències que es pugin produir i per seguir-ne les
evolucions.
Es designa a Ramon Batlle i Lahoz, tècnic de Cultura del Consell Comarcal del
Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del
seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.
7- Vigència
El present conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de juliol de
2022.
8- Pròrroga
El conveni és prorrogable expressament mitjançant una addenda, prèvia sol·licitud
presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu venciment.
9- Causes de resolució
Són causes de resolució d'aquest conveni:
a) Per mutu acord de les parts.
b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
signants.
c) Són altres causes de resolució les contemplades per l'article 51 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
10- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.

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

5.
DICTAMEN
SOBRE
L’ADHESIÓ
A
L’ACORD
MARC
DE
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ, EN LA
MODALITAT D’ARRENDAMENT, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS
DE CATALUNYA (expedient x356/2019).
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que es tracta d’aprovar
l’adhesió a aquest programa marc de l’ACM i que ha de servir per comprar vàries
impressores necessàries en diferents dependències i àrees de l’Ajuntament.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1. Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació, en sessió
de data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL) va acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya a les
empreses següents:
Empresa
Lot

GIROCOPI SL - SISTEMES
D’ORGANITZACIO SA-UTE
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
17 i 19

KONICA
MINOLTA

UTE
RICOH

BASSO

14

15

16, 18 i 20

2. En data 20 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc amb les empreses GIROCOPI SL-SISTEMES
D’ORGANITZACIÓ SA UTE, KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO.
3. En data 27 de març de 2019 s’ha emès informe pel tècnic municipal on posa de
manifest l’interès d’adherir-se a aquest acord marc, i que correspon al
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en la modalitat d’arrendament
i manteniment amb cost per còpia i que són, a mode de resum, les següents:
 Per l’Oficina d’Atenció Ciutadana:
Lot 13. HP E82560 DN per un preu de lloguer mensual de 90 € (80 € lloguer
màquina + 10 € lloguer placa fax) i preu cost còpia de 0,0030€ la còpia en B/N
i 0,0350€ còpia en color (preus sense IVA)
o Cost lloguer anual 1.306,80 Euros Iva inclòs
o Cost previsió còpies B/N: 58000 còpies B/N 210,54 € Iva inclòs
o Cost previsió còpies color: 40000 còpies color 1.694 € Iva inclòs
 Per Secretaria:
Lot 5. HP 57540DN per un preu de lloguer mensual de 9,25 € i preu cost
còpia de 0,0070€ la còpia en B/N i 0,0900€ còpia en color (preus sense IVA)
o Cost lloguer anual 134,31 Iva inclòs
o Cost previsió còpies B/N: 38000 còpies B/N 321,86 € Iva inclòs
o Cost previsió còpies color: 4000 còpies color 435,60 € Iva inclòs
 Per Promoció Econòmica:
Lot 5. HP 57540DN per un preu de lloguer mensual de 9,25 € i preu cost còpia
de 0,0070€ la còpia en B/N i 0,0900€ còpia en color (preus sense IVA)
o Cost lloguer anual 134,31 Iva inclòs
o Cost previsió còpies B/N: 23000 còpies B/N
194,81 € Iva inclòs
o Cost previsió còpies color: 4000 còpies color 435,60 € Iva inclòs

 Per l’Escola Municipal de Dansa.
Lot 5. HP 57540DN per un preu de lloguer mensual de 9,25 € i preu cost còpia
de 0,0070€ la còpia en B/N i 0,0900€ còpia en color (preus sense IVA)
o Cost lloguer anual 134,31 Iva inclòs
o Cost previsió còpies B/N: 2300 còpies B/N
19,48 € Iva inclòs
o Cost previsió còpies color: 4000 còpies color 435,60 € Iva inclòs
FONAMENTS DE DRET
1. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars
que regeixen l’Acord marc del subministrament d’equips d’impressió i de multifunció
en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovats per la Resolució de Presidència
núm. 11/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
2. La Disposició Transitòria Primera de la LCSP disposa que els expedients de
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la
normativa anterior. A aquests efectes, s’entendrà que els expedients de contractació
han estat iniciats si s’hagués publicat la corresponent convocatòria del procediment
d’adjudicació del contracte. Acord que es va fer públic abans de la seva entrada en
vigor.
És per la qual cosa que ens regirem pel que disposa l’article 205.2 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
(TRLCSP), el qual
prescriu que mitjançant els
corresponents acords, les entitats locals podran adherir-se a sistemes d’adquisició
centralitzada d’altres entitats locals.
I La Disposició Addicional tercera, apartat 10, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP), disposa que les entitats locals podran adherirse a les centrals de contractació que creïn, de conformitat amb la Llei de contractes,
les associacions d’entitats locals a les que fa referència la Disposició addicional 5ª de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
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 l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà al contracte basat en l’Acord marc
de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya per un
termini de dotze mesos, comptadors a partir de la data de formalització del
contracte. Aquest període podrà ser prorrogat per tres períodes més de dotze mesos
addicionals sent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos
com a màxim i que respon al subministrament d’equips d’impressió i de multifunció
en la modalitat d’arrendament i que són les següents:
 Per l’Oficina d’Atenció Ciutadana:
Lot 13. HP E82560 DN per un preu de lloguer mensual de 90 € (80 € lloguer
màquina + 10 € lloguer placa fax) i preu cost còpia de 0,0030€ la còpia en B/N
i 0,0350€ còpia en color (preus sense IVA)
o Cost lloguer anual 1.306,80 Euros Iva inclòs
o Cost previsió còpies B/N: 58000 còpies B/N 210,54 € Iva inclòs
o Cost previsió còpies color: 40000 còpies color 1.694 € Iva inclòs
 Per Secretaria:
Lot 5. HP 57540DN per un preu de lloguer mensual de 9,25 € i preu cost
còpia de 0,0070€ la còpia en B/N i 0,0900€ còpia en color (preus sense IVA)

o
o
o

Cost lloguer anual 134,31 Iva inclòs
Cost previsió còpies B/N: 38000 còpies B/N 321,86 € Iva inclòs
Cost previsió còpies color: 4000 còpies color 435,60 € Iva inclòs

 Per Promoció Econòmica:
Lot 5. HP 57540DN per un preu de lloguer mensual de 9,25 € i preu cost còpia
de 0,0070€ la còpia en B/N i 0,0900€ còpia en color (preus sense IVA)
o Cost lloguer anual 134,31 Iva inclòs
o Cost previsió còpies B/N: 23000 còpies B/N
194,81 € Iva inclòs
o Cost previsió còpies color: 4000 còpies color 435,60 € Iva inclòs
 Per l’Escola Municipal de Dansa.
Lot 5. HP 57540DN per un preu de lloguer mensual de 9,25 € i preu cost còpia
de 0,0070€ la còpia en B/N i 0,0900€ còpia en color (preus sense IVA)
o Cost lloguer anual 134,31 Iva inclòs
o Cost previsió còpies B/N: 2300 còpies B/N
19,48 € Iva inclòs
o Cost previsió còpies color: 4000 còpies color 435,60 € Iva inclòs
Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 5.457,22 Euros
que s'imputarà dins del pressupost municipal de l'any 2019 a càrrec de les
aplicacions pressupostàries 11 9200 21301 Manteniment Fotocopiadores Serveis
Generals; 11 9200 21301 Manteniment Fotocopiadores Serveis Generals; 14 2410
21301 Manteniment Fotocopiadores Promoció Econòmica; 77 3260 21301
Manteniment Fotocopiadores EMDC.
Tercer. Facultar àmpliament i expressament l’alcalde, en representació de
l’Ajuntament de Celrà, per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries
per executar aquest acord.
Quart. Notificar aquest acord a UTE REPROGIR CONTROL com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’equips
d’impressió i de multifunció en els lots 5 i 13, així com al Consorci Català pel
Desenvolupament Local – CCDL.
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Sisè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i Tresoreria de la corporació.

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

6. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES NÚMERO
1 I NÚMERO 2, REGULADORES DE PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE CURSOS I TALLERS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE
CELRÀ (EXPEDIENT X344/2019).
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que es tracta d’unificar
els criteris de les diferents àrees que cobren pels serveis que ofereix l’Ajuntament. I
fa un resum detallat de què es modifica.
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:
S’ha emès proposta de modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la
prestació del servei de cursos i tallers esportius organitzats per l’Ajuntament de Celrà
i de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i
tallers esportius i cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament de Celrà.
S’han emès els informes de secretaria i d’intervenció, de caràcter jurídic i econòmic.
I de conformitat amb el que disposen els articles 41 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL); 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local en relació amb l’article 178.1 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;
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 de les ordenances que han de regir a partir
del curs 2019-2020, i que figuren com a document annex d’aquest acord:
o
o

Ordenança
de cursos i
Ordenança
de cursos i

número 1, reguladora del preu públic per a la prestació del servei
tallers esportius organitzats per l’Ajuntament de Celrà
número 2, reguladora del preu públic per a la prestació del servei
tallers organitzats per l’Ajuntament de Celrà

Segon. Sotmetre l’acord a un període d’informació pública mitjançant un anunci que
s’ha de publicar en el butlletí Oficial de la Província, per un termini de trenta dies
hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el butlletí Oficial de la
Província, per a la formulació, si s’escau, de reclamacions i al·legacions. En el supòsit
de no formular-se al·legacions ni reclamacions en el tràmit d’informació públic l’acord
inicial esdevindrà definitiu, prèvia publicació íntegra de la modificació de l’ordenança
en el BOP.
Tercer. Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon
Govern.

ANNEX I
Ordenança reguladora núm. 1: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CURSOS I TALLERS ESPORTIUS ORGANITZATS
PER L’AJUNTAMENT DE CELRA
Afegir un vuitè apartat a l’article 4 titulat “Quantia”, amb el redactat següent:
El pagament de la matrícula suposa una reserva de plaça i obliga al subjecte
passiu al pagament de les quotes trimestrals corresponents a l’activitat per la
qual s’ha efectuat la matrícula.
En cap cas es retornarà l’import de la matrícula.
Ordenança reguladora núm. 2: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CURSOS I TALLERS ORGANITZATS PER
L’AJUNTAMENT DE CELRA
1. Afegir dues noves tarifes a l’apartat 2 de l’article 4, titulat “Quantia”, amb el
següent redactat:
Matrícula escola de dansa + escola d’art
48€
Matrícula escola de dansa + escola d’art: restauració mobles 89€
2. Afegir, un paràgraf en l’apartat 5 “in fine” de l’article 4 titulat “Quantia”, amb el
redactat següent:
El pagament de la matrícula suposa una reserva de plaça i obliga al subjecte
passiu al pagament de les quotes trimestrals corresponents a l’activitat per la
qual s’ha efectuat la matrícula.

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
7.
DICTAMEN
SOBRE
L’APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
LES
ORDENANCES FISCALS NÚMERO 19 I 20, REGULADORES DE LA TAXA PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL I D’ESCOLA DE DANSA,
RESPECTIVAMENT (expedient x343/2019).
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica a tall de resum què es
modifica en aquestes dues ordenances fiscals.

Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que
les entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
les ordenances fiscals que s’especifiquen en la part dispositiva, redactades a l’empara
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Han estat proposades les modificacions de les Ordenances
Ajuntament, per part de les diferents àrees municipals.

fiscals

d’aquest

Atès que el procediment d’aprovació i modificació s’ha d’ajustar al que disposen els
articles 15, 16 i 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatius a la imposició,
supressió i ordenació de tributs per les corporacions locals.
Vistos els informes emesos per la secretària i per l’interventor, de conformitat amb
el que assenyala l’article 179.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació
amb l’article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que han de
regir a partir del curs 2019-2020, que tot seguit es detallen i figuren com a
document annex núm. I del present acord:


Taxa per la prestació del servei d’escola bressol



Taxa per la prestació del servei d’escola de dansa

Segon. Exposar al públic aquest acord, mitjançant un edicte que s’ha de publicar al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació, per un termini de
trenta dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap

reclamació durant l'esmentat termini, aquest acord esdevindrà definitiu, sense
necessitat de nou acord plenari.
Tercer. Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
ANNEX I
A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS QUE HAN
DE REGIR A PARTIR DEL CURS 2019-2020.

Ordenança Fiscal núm. 19: TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL
Modificar el concepte de la matrícula de l’apartat 1 de l’article 6, titulat “Quota
Tributària”, en el sentit següent:
Allà on fa referència a Matrícula (pels 2 cursos) s’ha de substituir per
Matrícula (únic pagament per tots els cursos)

Ordenança Fiscal núm. 20 : TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
DE DANSA
1. Modificar el títol de les tarifes de “Tècniques de Circ” de l’apartat 1 de l’article 6,
titulat “Quota Tributària”, pel títol següent:
“Tècniques de circ, danses ètniques, veu i moviment i Kung-fu i altres”
2. Modificar les tarifes de l’apartat 1 de l’article 6, titulat “Quota Tributària”, d’adults i
de Tècniques de circ, danses ètniques, veu i moviment i Kung-fu i altres, quedant
amb el redactat següent:
Adults (€/trim.)
1 hora/setmana............................. 75 €
1,25 hores /setmana.....................
80 €
1,5 hores/setmana........................
88 €
2 hores /setmana......................... 120 €
2,5 hores/setmana ....................... 144 €
2,75 hores/setmana....................... 150 €
3 hores /setmana........................
157 €
a partir de 3 hores s’incrementarà la taxa trimestral a raó de 52 €/h
1h pavelló + 1,5h emdc/setmana
112,50€
2h pavelló + 1,5h emdc/setmana
145,80€
Tècniques de circ, danses ètniques, veu i moviment i Kung-fu i altres (€/trim)
1 hora/setmana............................. 85 €
1,25 hores /setmana..................... 90 €
1,5 hores/setmana........................ 100 €
2 hores /setmana......................... 165 €

3. Afegir noves tarifes a l’apartat 1 de matrícules de l’article 6, titulat “Quota
Tributària”, amb el redactat següent:
Matrícules (€/curs)
Matrícula escola de dansa + escola d’art
Matricula escola de dansa + escola d’art: restauració de mobles

48 €
89 €

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 L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
NÚMERO
3/2019,
MITJANÇANT
CRÈDIT
EXTRAORDINARI (EXPEDIENT X348/2019).
L’alcalde explica que es tracta d’aprovar la modificació pressupostària número 3
amb la finalitat de poder instal·lar els semàfors a la cruïlla de la carretera de
Palamós amb el carrer dels Germans Sàbat. I segurament l’Ajuntament percebrà
alguna subvenció per poder finançar-ne una part.
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 poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a la part dispositiva
d’aquest acord, per a les quals no existeix crèdit en el pressupost ordinari actual, estem
davant unes despeses específiques que no es poden demorar, es necessita tramitar
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari que caldria finançar amb romanent líquid
de tresoreria.
2. El regidor de Serveis econòmics ha emès una memòria per la qual sol·licita la incoació
d’un expedient de modificació pressupostària.
3. L’interventor, en data 26 de març de 2019, ha emès l’informe que consta a
l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 177.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) en relació
amb l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria
pressupostària i comptable els crèdits extraordinaris i els suplement de crèdits són les
modificacions del Pressupost de despeses mitjançant el que s’assigna crèdit per realitzar
una despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i

pel qual no existeix crèdit en el pressupost, o bé el crèdit previst resulta insuficient, o no
pot ser objecte d’ampliació.
2. D’acord amb l’article 177.4 del TRLRHL en relació amb l’article 36.1.a) del RD
500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, els
suplements de crèdit i els crèdits extraordinaris es podran finançar indistintament, entre
altres recursos, mitjançant romanent líquid de tresoreria.
3. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL en relació amb l’article 37.3 del RD 500/1990,
de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, la proposta de
modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel President a l’aprovació del
Ple de la Corporació.
4. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL en relació amb l’article 38.1 i 38.2 del RD
500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable,
l’aprovació dels expedients pel Ple es realitzaran amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos, havent de ser executius dins del mateix exercici que es
varen autoritzar.
En la tramitació dels expedients de concessió de suplement de crèdit i de crèdit
extraordinari seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitat
aplicables a l’aprovació dels pressupostos de la Entitat Local.
5. La Disposició addicional sisena de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera que disposa com podem aplicar aquest
superàvit.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 3/2019,
mitjançant crèdit extraordinari, que es finança mitjançant romanent líquid de tresoreria,
d’acord amb el detall següent
Aplicació
pressupostària
21.1330.62300

Subconcepte
12.87000

Descripció
Instal·lació de semàfors ctra Palamós

Denominació
RLT per a despeses generals

Crèdits inicials

Modificació

Crèdits definitius

-

77.100,00

77.100,00

-

77.100,00

77.100,00

Previsió inicial

Modificació

Previsió definitiva

964.612,04

77.100,00

1.041.712,04

964.612,04

77.100,00

1.041.712,04

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tercer. Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern.
Quart. En cas de no presentar-se reclamacions, aquest expedient es considerarà aprovat
definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Cinquè. Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la
Província, resumida a nivell de capítols.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor (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 (3)
GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Jordi Puig Boada,
senyora Laura Manzano Casademont

9.

ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

No n’hi ha.
En aquest punt de l’ordre del dia abandona la sala la Sra. Irina Gil Abuin, regidora
del GM PDeCAT.

II
PART DE CONTROL

10.DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA.
DECRET
2019DECR000304
2019DECR000303

INTERESSAT
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000302

INT - INTERVENCIO

2019DECR000301

MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000300

RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000299

RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000298
2019DECR000297
2019DECR000296
2019DECR000295

SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE
LES PERSONES

2019DECR000294

HAB - PADRÓ D'HABITANTS

2019DECR000293

URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

CONCEPTE
DEC-CONVOCATORIA
COMISSIO
INFORMATIVA
DIRECTORIAL: 2 D'ABRIL DE 2019
DEC-CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL TÈCNICA
AUXILIAR DE JOVENTUT
DEC -19 APROV FACTURES F10-2019
DEC IMPOSICIO SANCIO PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA
DEC NOMENAMENT FUNCIONARIS INTERINS COM A
VIGILANTS MUNICIPALS
DEC PAGAMENT FORMACIO PER A SEMINARI DEL COL·LEGI
OFICIAL DE BIBLIOTEQUES
DEC REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE
DEC CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI 27032019
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC APROVACIO CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
EBM 2019-2020
DEC DECLARAR LA CADUCITAT D'INSCRIPCIONS I DONAR DE
BAIXA EN EL PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR

2019DECR000292

URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000291

SG - SECRETARIA

2019DECR000290
2019DECR000289
2019DECR000288
2019DECR000287
2019DECR000286

URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SS - SERVEIS SOCIALS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000285

INT - INTERVENCIO

2019DECR000284

SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000283

SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000282

SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000281

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2019DECR000280

MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000279

MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000278

MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000277

JO - JOVENTUT

2019DECR000276
2019DECR000275
2019DECR000274
2019DECR000273
2019DECR000272
2019DECR000271
2019DECR000270
2019DECR000269
2019DECR000268
2019DECR000267
2019DECR000266
2019DECR000265
2019DECR000264
2019DECR000263

URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
CON - CONTRACTACIÓ
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
INT - INTERVENCIO
RH - RECURSOS HUMANS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,

DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC SOL PRORROGA TERMINI EXECUCIO OBRA I
JUSTIFICACIO SUBVENCIO INSTAL FOTOVOLTAICA
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC AUTORITZACIO REALITZACIO FESTES ANIVERSARI
MARÇ
DEC 2N PAGAMENT AJUTS ACT EXTRAESCOLARS 18-19
DEC DELEGACIO FUNCIONS ALCALDIA
DEC FACTURA EGG GASTRONOMIA EN CONCEPTE DE LLUM
I GAS
DEC EMISSIO TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES
AMB DISMINUCIO
DEC EMISSIO TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES
AMB DISMINUCIO
DEC EMISSIO TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES
AMB DISMINUCIO
DEC PAGAMENT SEGONA PART SUBVENCIO L'ANIMAL A
L'ESQUENA
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT:
COMPOSTADORS
DECATORGAMENT
LLICENCIA
TINENÇA
GOS
POTENCIALMENT PERILLOS
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT:
CONTENIDORS 1100 L
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: REALITZACIO I
COL·LOCACIO 2 APLACATS DE FUSTA
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO DE TERRENYS
D'US PUBLIC LOCAL
DEC RECTIFICACIO D'OFICI ERROR MATERIAL EN FACTURA
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENJT:
ADQUISICIO LLICENCIES PROGRAMARI
DEC ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO DE TERRENYS
D'US PUBLIC LOCAL
DEC ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO DE TERRENYS
D'US PUBLIC LOCAL
DEC ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO DE TERRENYS
D'US PUBLIC LOCAL
DEC ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO DE TERRENYS
D'US PUBLIC LOCAL
DEC APROV FAC F09-19
DEC ABONAMENT DIETES TRIBUNAL BORSA PEONS
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE PRIVAT: CONCERT EL POT
PETIT
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE PRIVAT: REALITZACIO
ESPECTACLE SANT JORDI AL REVÉS!
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT:
ADQUISICIO 60 XIPRERS
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT:
ADQUISICIO I INSTAL SERVIDOR COMUNICACIONS

SUBMINISTRAMENT
2019DECR000262

RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000261

SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ

2019DECR000260

SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000259

SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000258

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2019DECR000257

MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000256

SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ

2019DECR000255

SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000254

ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000253

ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000252

ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000251

URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000250

RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000249
2019DECR000248
2019DECR000247
2019DECR000246

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000245

ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000244

URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000243

SA - SANITAT I SALUT

2019DECR000235

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000234

SPU - SERVEIS PÚBLICS,

2019DECR000242
2019DECR000241
2019DECR000240
2019DECR000239
2019DECR000238
2019DECR000237
2019DECR000236

DEC ABONAMENT DIETES TRIBUNAL
TECNIC/A AUXILIAR JOVENTUT

QUALIFICADOR

DEC REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE ABANDONAT
DEC EMISSIO TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES
AMB DISMINUCIO
DEC EMISSIO TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES
AMB DISMINUCIO
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: IMPRESSIO
FLETXES SENYALITZACIO CELRA SENGALANA
DEC INCOACIO LICITACIO SERVEI ASSESSORAMENT EN
GESTIO INTEGRADA DE PLAGUES
DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 19 MARÇ 2019
DEC EMISSIO TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES
AMB DISMINUCIO
DEC INCOACIO EXPED ADM PER LICITACIO CTE TANCAMENT
PORXO PISCINES
DEC INCOACIO EXPED ADM PER LICITACIO CTE ENVOLVENT
ESCOLA AULET FASE B
DEC INCOACIO EXPED ADM PER LICITACIO CTE
FINALITZACIO TREBALLS NAU BRIGADA
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC NO RECONEIXEMENT SERVEIS PREVIS EN ALTRES
ADMINISTRACIONS PUBLIQUES
DEC APROVAR BAIXES DEL PADRO DE LA TAXA PEL SERVEI
DE GESTIO DE RESIDUS MUNICIPAL
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: TREBALLS
SENYALITZACIO VIARIA
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC ADJUDICCIO CTE MENOR OBRES: SUBSTITUCIO
VORADES
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT:
ADQUISICIO 4 FILTRES D'AIGUA
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE PRIVAT: ESPECTACLE ELS
SECRETS DE MR STROMBOLI
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE PRIVAT: CONCERT
HAVANERES TERRA ENDINS

DECSOL·LICITUD DIPSALUT PT06 SALUBRITAT PISCINES
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE PRIVAT: ESPECTACLE JORDI
TONIETTI I CIA
DEC ADJUDIC CTE MENOR SERVEIS: SERVEI TRENET
TURISTIC FESTA MAJOR
DEC IMPOSICIO SANCIO PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA
DEC IMPOSICIO SANCIO PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA
DEC CONCESSIO AJUT ECONOMIC D'URGENCIA SOCIAL
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: PLANTACIO

2019DECR000232

INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
INT - INTERVENCIO

2019DECR000231

INT - INTERVENCIO

2019DECR000230

RH - RECURSOS HUMANS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2019DECR000233

2019DECR000229
2019DECR000228
2019DECR000227
2019DECR000226
2019DECR000225

ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000218

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE
LES PERSONES
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000217

INT - INTERVENCIO

2019DECR000216

SE - SERVEIS DE SUPORT A
SECRETARIA

2019DECR000215

RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000214

RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000224
2019DECR000223
2019DECR000222
2019DECR000221
2019DECR000220
2019DECR000219

2019DECR000213
2019DECR000212
2019DECR000211

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
ES - ESPORTS

2019DECR000209

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000208

INT - INTERVENCIO

2019DECR000207

CON - CONTRACTACIÓ
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE
LES PERSONES
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS

2019DECR000210

2019DECR000206
2019DECR000205
2019DECR000204
2019DECR000203

ARBRAT
DEC SOL SUBVENCIO FOMENT DE PROGRAMES I PROJECTES
EDUCATIUS DIPUTACIO DE GIRONA
DEC APROVACIO PLA PRESSUPOSTARI 2020-22
DEC 231-19 APROVACIO FAC F08-19
DEC PAGAMENT DIETES MARÇ 2019
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC ADJUDICCTE MENOR SUBMINISTRAMENT I INSTAL
MANETES I PANY PORTES TEATRE ATENEU
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE PRIVAT: ESPECTACLE ELS
CISTELLS DE LA CAPUTXETA
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE PRIVAT: ESPECTACLE LA
GALLINA DELS OUS D'OR
DEC IMPOSICIO PENALITZACIO PER CAUSA IMPUTABLE AL
CONTRACTISTA
DEC RECTIFICACIO ERROR APROV LIQ PRESSUPOST 2018
DEC SOLICITUD DIGI DADES SABI MUNICIPI CELRA
DEC AUTORITZACIO US ESPAI EMDC
DEC CARTELLERES I LOCALS ELECCIONS GENERALS
DEC APROVACIO LIQUIDACIO TAXA MERCAT PRIMER
SEMESTRE 2019
DEC SOL·LICITUD
SUBV DIGI FONS COOPERACIO
ECONOMICA CULTURAL
DECCONCESSIO AJUDA ECONOMICA URGENCIA SOCIAL
DEC LIQUIDACIONS TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR E
BRESSOL FEBRER 2019
DEC IMPOSICIO SANCIO PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA
DEC RELACIO DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS TECNIC
JOVENTUT
DEC PAGAMENT FORMACIO "POSTGRAU DINAMITZACIO
ESPAIS COMERCIALS"
DEC AUTORITZACIO FESTES ANIVERSARI MARÇ
DEC MANTENIMENT SERVEIS MINIMS VAGA 8 MARÇ 2019
DEC ACOLLIMENT SUBV DIGI PROGRAMA A1 PROMOCIO
ACT FISICA
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE PRIVAT: ESPECTACLE
COSAS QUE SE OLVIDAN FACILMENTE
DEC PAGAMENT FORMACIO -FORUM WASTE IN PROGRESSDEC CONVOCATORIA COMISSIO ESPECIAL COMPTES
COMPTE GENERAL 2018
DEC CONVOCATORIA PLE 12 MARÇ 2019
DEC ADJUDIC CTE MENOR SERVEIS: SO, IL·LUMINACIO,
TARIMES, ETC
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: TALLERS
EDUCACIO EMOCIONAL
DECADJUDICACIO CONTRACTE PRIVAT: PIROMUSICAL
FESTA MAJOR
DEC CONTRACTE PRIVAT: ESPECTACLE SAPIENS

CULTURALS
2019DECR000202

ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000201

INT - INTERVENCIO
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SE - SERVEIS DE SUPORT A
SECRETARIA
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
INT - INTERVENCIO
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ

2019DECR000200
2019DECR000199

2019DECR000198
2019DECR000197
2019DECR000196
2019DECR000195
2019DECR000194
2019DECR000193
2019DECR000192
2019DECR000191
2019DECR000190
2019DECR000189
2019DECR000188
2019DECR000187
2019DECR000186
2019DECR000185

RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000184

ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000183

SG - SECRETARIA

DEC SOL ASSISTENCIA TECNICA CCGI: ASSESSORAMENT
TÈCNIC TASQUES ARQUITECTE TECNIC
DEC 201-19 APROVACIO FAC F07-19
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE PRIVAT:
EPODERMIS

ESPECTACLE

DEC ADJUDICACIO CTRE MENOR SUBMINISTRAMENT:
ADQUISICIÓ I INSTAL D'UN FANAL
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: SENYALITZACIO
VIARIA POLIGON INDUSTRIAL
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC DONAR-SE PER ASSABENTAT CANVI NOM ACTIVITAT
DEC DEVOLUCIO 2 MESOS QUOTA EMD PER RAONS
MEDIQUES
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC IMPOSACIO SANCIO PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA
DEC DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DEC APROVACIÓ ALTES I BAIXES EB CURS 2018-2019
DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 5 MARÇ 2019
DEC DECRET RELACIO DEFINTIVA ADMESOS I EXCLOSOS
BORSA PEONS
DEC ACOLLIMENT SUBV DIGI NUCLI COMUNICACIONS
TORRE DESVERN
DEC SOL MODIF TERMINI EXECUCIO I JUSTIFICACIO OBRA
PALLISSA TORRE DESVERN

15. PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT,
que exposa el següent:
1. Benvinguts seran sempre els d’Oxform al poble i si en les properes eleccions
formés part del govern faria tot el possible perquè fos així. És una
extraordinària iniciativa i que s’hagi escollit el municipi de Celrà ens ha de
fer sentir orgullosos de la quantitat de gent que s’acaba movent i que situa
Celrà en el mapa esportiu i no tan sols per aspectes culturals i d’altra mena.
Enhorabona per la tasca que va tenir i es va fer des de l’àrea d’Esports de
l’Ajuntament, especialment per part de ...... i més gent que hi va
col·laborar.

2. CRAE: ha portat de corcoll moltes famílies aquestes últimes setmanes. Des
del seu partit no s’ha volgut fer cap comunicat doncs ha preferit dir-ho al
Ple. Va assistir a la reunió que es va celebrar amb els veïns i les veïnes i
creu que les maneres amb què es va gestionar aquesta qüestió no van ser
les correctes, independentment de que ho hagi fet el Departament de la
Generalitat o l’empresa SUARA. Està content perquè finalment no s’instal·la
a Celrà i això no suposarà cap preocupació ni malestar als veïns i veïnes que
haguessin tingut el centre al seu entorn. I si mai alguna altra entitat tingués
la intenció d’instal·lar un CRAE a Celrà, si el Departament ho gestionés
millor i amb altres maneres potser no hi hauria tanta reticència com hi ha
hagut ara. Es donava tot per fet i tenien la seguretat que el dia 1 de maig
s’obriria el centre però ha estat tot el contrari i si hi ha la voluntat de tornar
a obrir un CRAE al poble caldrà que tinguin en compte que s’han de fer
reunions amb molta més antelació que no pas tres setmanes abans d’obrirlo.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelràERC-AM, que pregunta el següent:
1. Si el CILMA desapareix, qui assumirà les seves competències?
L’alcalde respon que ho gestionarà tot la Diputació de Girona. Els darrers
anys aquest organisme havia perdut molta força i ja no rebia subvencions i
per això s’ha decidit dissoldre’l i que se’n faci càrrec de la seva gestió la
Diputació.
2. Com està el tema de l’enllumenat públic del poble?
L’alcalde respon que ha sortit a concurs públic i que ja s’ha adjudicat.
3. El 50 % de l’ampliació de l’EDAR va a càrrec de l’Ajuntament?
L’alcalde contesta que del 50 % de l’ampliació una part important la pagaran
les empreses i l’altra part l’assumirà l’Ajuntament.
4. Fa temps que es van voler canviar els comptes de l’Ajuntament a banques
ètiques. Com ha acabat això?
L’alcalde respon que es continua treballant amb La Caixa, BBVA i el Banc de
Sabadell perquè a la banca ètica Triodos on l’Ajuntament va donar d’alta un
compte i va dipositar diners no pot facilitar totes les operacions que
diàriament es necessiten per pagament de tributs i altres. Per aquest motiu
s’han mantingut operatives les altres entitats bancàries perquè estan al
poble i perquè faciliten la vida als veïns i veïnes de Celrà.
CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, un cop l’alcalde conclou la sessió
i l’aixeca a les 21.30 hores del que, com a secretària, dono fe.

