
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 6/2019
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 14 de maig de 2019
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 14 de maig 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. Enric Cabarrocas Illa 
Sr. Jordi Puig Boada
Sra. Laura Manzano Casademont 
Sr. David Mas Roselló 
Sra. Irina Gil Abuin

Secretària 

Sra. Rosa Maria Melero Agea

Inteventor

Sr. Ramon Boada Oliveras



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’ABRIL DE 2019 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 30
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 9 d’abril i de la sessió extraordinària del dia 30 d’abril de 2019
s’aproven per unanimitat.  

2. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTRAL
RELATIU AL COMPLIMENT DELS 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
PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Ramon  Boada  Oliveras,  interventor,  que
explica que s’han realitzat 1.090 pagaments per un valor de 1.065.255,57 € amb
un període mitjà de pagament d’11,15 dies. 

A la finalització del trimestre quedaven pendents per pagar 48 factures per valor de
53.663,96 €, amb un període mitjà de pagament de 6,86 dies. 

El Ple es dóna per assabentat. 

3. 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 310/2019

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. ..... com a auxiliar
administrativa, amb una jornada de treball de 25 hores setmanals. 

Modalitat del contracte: Interinitat per substitució de part de la jornada de la .........
(12,5 hores setmanals) i de la Sra. ...... (12,5hores setmanals), que es troben en
situació de permís de reducció d’1/3 de la jornada de treball per tenir cura dels
seus fills.



La Sra.  .....  prestarà  els  seus serveis  des del  dia  2  d’abril  de  2019 fins  a  les
reincorporacions de les Sres. ...... a jornada completa.

Decret 373/2019

 Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. ....... com a
educadora de les escoles bressol municipals, amb una jornada de treball de
28 hores setmanals, des del dia 23 d’abril fins al dia 7 de maig de 2019.
Modalitat del contracte: interinitat per substitució de part de la jornada de la
Sra. ....., que es troba de permís per matrimoni.

 S’amplia la jornada de treball de la Sra. ..... com a educadora de les escoles
bressol municipals de 28 a 37,5 hores setmanals, amb efectes des del dia 23
d’abril fins al dia 7 de maig de 2019. Modalitat del contracte:

o Interinitat per substitució de part de la Sra. ......, que es troba de
permís per matrimoni (9,5 hores setmana).

o Interinitat per substitució de part de la jornada de la Sra. .... i de la
Sra. ....., que es troben en situació de permís de reducció d’1/3 de la
jornada de treball per tenir cura dels seus fills menors de 6 anys (28
hores/setmana). 

A partir del dia 8 de maig de 2019 la Sra. ..... prestarà novament els seus
serveis amb una jornada de 28 hores setmanals fins a la finalització del curs
escolar  2018/2019  o  fins  a  la  reincorporació  de  les  Sres.....  i/o  .....  si
aquesta es produeix abans de la finalització de curs escolar. 

El Ple es dóna per assabentat.

4. INFORMACIONS

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

Ha estat un honor treballar per i amb la ciutadania de Celrà i ha estat un plaer
treballar amb l’equip de govern de la CUP, amb tots els tècnics de l’Ajuntament
i  amb  les  persones  que  he  coordinat  al  llarg  dels  tres  anys  que  he  estat
regidora. 

Tot seguit, destaca les actuacions més representatives que ha dut a terme en les
seves àrees:

 GENT GRAN  

 S’ha ampliat i consolidat l’Oficina d’Atenció a les Persones. 
 S’ha augmentat l’horari del servei RESPIR.
 S’ha ampliat el servei de transport adaptat i ara també funcionarà

a la tarda.
 S’ha  consolidat  el  servei  d’atenció  domiciliària  i  el  d’atenció

psicològica per a les persones i les seves famílies.  



 Durant aquest mandat s’ha treballat amb l’Associació Can Ponac,
s’han  tingut  en compte  les  seves  demandes,  necessitats  i  s’ha
donat  suport  a  les  activitats  que  s’organitzen.  S’ha  renovat  el
conveni  quatre  anys  més  i  s’ha  incrementat  la  subvenció
econòmica. 

 S’ha realitzat el documental  Recordant Celrà, que és el recull de
petites  històries  de vida de la  nostra gent gran com a eina de
memòria històrica del poble. 

 Amb la Universitat de Girona i amb l’empresa Jubilus, de servei a
les persones, s’ha dut a terme un procés participatiu per conèixer
el tipus d’envelliment que vol la gent gran i quin pla d’usos volen
donar  a  Can Ponac.  Al  mes de juny ja  es tindran  els  resultats
d’aquest treball. 

 PATRIMONI  : 

 Ha col·laborat en l’edició de llibres de Celrà.
 S’ha fet un àlbum de cromos amb elements patrimonials del poble,

amb la col·laboració els comerços.
 S’ha renovat la senyalització dels itineraris patrimonials.
 S’ha treballat juntament amb l’Àrea de Medi Ambient en la neteja

de camins que porten als espais d’interès patrimonial de la zona de
les Gavarres.

 S’ha incorporat el camp d’aviació al Programa Pedagògic Indika de
la Diputació de Girona. 

 S’han  organitzat  diferents  activitats  per  donar  a  conèixer  llocs
d’interès del patrimoni del poble.

 S’han  celebrat  diferents  actuacions  a  la  Torre  Desvern  per
consolidar l’edifici i millorar l’entorn.   

 L’empresa Jubilus ha estat l’adjudicatària del contracte del Servei d’Atenció
a les Persones, amb una durada de quatre anys.

 Dilluns comença el servei de transport adaptat per les tardes. Dóna les
gràcies a l’Associació  Gent Gran Can Ponac que de manera voluntària  i
durant  set  mesos  ha  realitzat  aquest  servei.  A  partir  d’ara  l’assumeix
l’Ajuntament i el durà a terme a través de l’empresa Jubilus. 

 S’ha  reunit  amb  la  dinamitzadora  de  Can  Ponac  i  la  psicòloga  per  fer
seguiment dels serveis dels cursos i tallers que es fan a l’Oficina d’Atenció
a les Persones.

 El proper 10 de juny se celebrarà la cloenda de les activitats d’hivern de
Can Ponac.  

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 diu el  següent:

En aquest Ple avui m’acomiado com a regidora de l’Ajuntament de Celrà i
senzillament manifestar que ha estat un plaer ser regidora d’aquest poble
aquests  quatre  anys  i  formar  part  de  l’equip  de  govern.  Amb  algun
desencert,  ho he intentat  fer tan bé com he sabut en les àrees que em



corresponien:  la  de  comunicació  i  noves  tecnologies  i  la  de  compromís
nacional i internacional i cooperació.  

Tot seguit, destaca les actuacions més representatives en les seves àrees:

 COMUNICACIÓ  

 S’ha renovat definitivament la pàgina web.
 S’ha creat el butlletí La Celranenca.   
 S’ha impulsat Ràdio Celrà.
 S’ha començat un fons audiovisual  dels  avis  del  municipi  i  s’han

realitzat dues exposicions fotogràfiques amb joves del poble.
 S’ha aconseguit recuperar la revista La Llera del Ter.

 COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL  

 És difícil emprendre actuacions en un municipi com el nostre pel que
fa a cooperació, però en aquest mandat ens hem pres seriosament
aquesta àrea teixint xarxes amb nombroses ONG i que no es reduís
cap aplicació pressupostària. 

Tot i que deixo la política municipal hi seguiré implicada perquè des de que
vam crear el Sindicat d’Estudiants dels Pa ïsos  Catalans  a  l’Institut  i  vam
fundar l’antiga Assemblea de Joves i des de que vaig ser monitora de l’Esplai
que no entenc la vida sense el compromís social. 

I, per altra banda, seguiré escrivint sobre el passat i el present dels pobles
de la zona Ter Gavarres des de la revista La Llera del Ter i seguiré implicada
en el dia a dia de Celrà perquè té un intens bullici cultural que si avui ja
dóna els seus fruits tinc el convenciment que ens sorprendrà encara més en
un futur no gaire llunyà. Dit això, voldria agrair a les companyes i companys
de govern Dani, Pitu, Eulàlia, Sònia, Jan i Mercè i a tota l’Assemblea de la
CUP la seva confiança. Tot el meu suport d’ara endavant. 

Un  plaer  també  haver  compartit  aquests  quatre  anys  amb  els/les
treballadors/es de l’Ajuntament així com amb els regidors i regidores dels
altres grups municipals.    

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

El Sr. Costa destaca les actuacions més representatives que s’han efectuat en les
seves àrees: 

 SERVEIS SOCIALS  

 No tan sols s’ha treballat per pal·liar la pobresa la municipi  sinó que
també s’ha treballat per prevenir les desigualtats que existeixen.

 Mesures preses: 
 Increment  econòmic  per  a  les  beques  d’activitats  extraescolars  i

casals d’estiu, que ha arribat fins als 16.000 €.
 Taller  d’estudi  assistit  de  sisè  i  l’aula  d’estudi  de  primària,  que

permet que tots els infants de Celrà puguin tenir accés a un servei
gratuït per a llurs èxits escolars. 



 Increment  de  mitja  jornada  el  servei  de  mediació  amb  la
incorporació d’una nova treballadora. 

 HABITATGE  

 S’han aconseguit els dos primers pisos destinats a lloguer social al
municipi, a la Casa Feliu.

 S’ha redactat un Pla Local d’Habitatge que ha de permetre el govern
que entri desenvolupar-lo per tenir ja una feina feta. 

 S’ha  obert  l’Oficina  Local  d’Habitatge,  que  ha  tingut  molt  èxit
especialment  durant  el  mes d’abril  que és quan es demanen les
ajudes al lloguer. 

El Sr. Costa diu el següent:

Entro a les llistes de la CUP per a les properes eleccions municipals però com a
suplent, donant pas a les persones que entrin amb empenta i tota la feina que
s’ha estat fent des de les seves àrees durant aquests quatre anys de govern no
hagués  estat  possible  sense  tot  l’equip  de  govern  i  sobre  tot  sense  els
treballadors i  treballadores del consistori,  que desenvolupen una gran tasca.
Moltes gràcies a ells i a tota la gent del poble de Celrà que ens ha permès
gaudir d’aquesta oportunitat de governar aquest municipi.      

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

 La Generalitat de Catalunya ha concedit la subvenció de la gestió forestal
sostenible per un import d’uns 19.000 €. 

I destaca les actuacions més representatives que s’han efectuat en les seves àrees:

 MEDI AMBIENT  

 Millores en el sistema de recollida selectiva a partir de la informació
recollida en les enquestes, visites a domicili, reunions veïnals i de
contacte diari, etc.

 Creació d’un full informatiu sobre la recollida Porta a Porta i que surt
cada quatre mesos i que inclou totes les dades que poden fer més
transparent aquest sistema de recollida i la seva gestió. 

 S’ha implementat el servei de mini deixalleria mòbil.
 S’han  incrementat  els  nous  sistemes  biològics  pel  control  de  les

plagues en la jardineria municipal.
 Inici  proves pilot  amb els  escocells  per  fer  la  competència  a les

males herbes i evitar els pesticides. 
 S’ha posat en marxa el programa de control i protecció de colònies

de gats de carrer. 

 PARTICIPACIÓ  

 Creació  d’aquesta  nova  Àrea  i  dotar-la  d’entitat  i  d’aplicació
pressupostària pròpia. 

 Posar a disposició de la ciutadania i de les entitats del municipi una
eina tecnològica que fes possible la implicació de totes i tots en el
pressupost municipal amb l’APP Celrà participa.

 Formació dels polítics i dels tècnics quant a temes de participació.



 Aprovació del Reglament Orgànic Municipal. 

Per finalitzar, la Sra. Ferrer diu el següent:

Han estat  uns anys molt intensos, aquesta és la paraula,  amb moments
bastant difícils però amb molts aprenentatges. Donar les gràcies a tot l’equip
de govern ja que sense elles i ells no ho hagués pogut fer i segurament no
estaria aquí ara. Sobre tot donar les gràcies a la tècnica de Medi Ambient,
que fa una gran feina. També m’agradaria donar les gràcies a la tècnica de
Participació però no existeix i, tot i això, vol agrair a tot els tècnics que han
anat posant el seu granet de sorra i també han dotat aquesta Àrea de cos i
d’entitat pròpia. Moltes gràcies per aquests quatre anys.      

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

IGUALTAT

 En  aquesta  Festa  Major  s’ha  realitzat  el  primer  punt  lila  d’informació  i
atenció per a persones que poguessin patir agressions sexuals o per motius
d’orientació en un context d’oci nocturn al municipi. D’acord amb la memòria
realitzada,  la  nit  que va estar oberta s’hi  van apropar 154 persones per
demanar informació diversa, de les quals un 73 % eren dones i la resta
homes. Quant a les franges d’edat, més d’un 53 % eren noies menors de
22-23 anys.

 Avui s’han atorgat els premis dels treballs de recerca, i aquest és el segon
any  que  s’organitzen  amb  perspectiva  de  gènere.  Felicita  la  persona
guanyadora, amb un treball relacionat amb el món de la dansa.

Per finalitzar, la Sra. Amich diu el següent:  

L’Àrea d’Igualtat ha cobert un 78 % dels objectius fixats i l’Àrea de Joventut
un 95 %. Són números que al final podrien quedar molt bonics o abstractes i
el que realment és important destacar és la manera com s’han fet avançar
aquestes  dues  àrees  per  tal  de  reforçar-les  des  de  dins.  L’altre  dia  ho
parlàvem nosaltres  i  dèiem que com hi  ha  àrees com Urbanisme i  Medi
Ambient que tenen canvis molt visibles doncs es tracta de fer un carrer o
implementar el Porta a Porta, en les àrees d’Igualtat i Joventut s’ha de fer
feina  de  formigueta  per  tal  que  totes  aquelles  coses  bones  que  pot  fer
l’equip tècnic puguin succeir.

En  aquest  sentit,  estic  molt  contenta  de  l’Àrea  d’Igualtat  perquè  hem
aconseguit dotar-la de cos tècnic especialitzat, hem aconseguit tancar el Pla
d’Igualtat que teníem vigent i posar totes les bases per tal que l’equip de
govern que surti després de les eleccions pugui tornar a fer un de nou amb
més partida pressupostària, amb més accions i amb un bagatge molt més
important i  havent treballat  de manera transversal  amb moltes àrees de
l’Ajuntament. 

També vol agrair als tècnics i tècniques de l’Ajuntament i als externs amb
els quals he estat treballant  aquest temps. Crec que treballen amb unes



condicions molt pitjors de les que realment els hi pertoca i que sovint la
seva feina no és suficientment reconeguda.

M’agradaria donar les gràcies a l’Assemblea de la CUP i a l’equip de govern.
Dani i Pitu, la vostra tenacitat i perseverança encara em té sorpresa; Sònia i
Eulàlia,  la  vostra  sensatesa  m’ha  ajudat  a  veure  el  camí  en  moments
d’aquests quatre anys que em costava veure clar o que no el tenia 100 %
segur i Jan, Mar i Hèctor, si ens està escoltant, fa molts anys que fem camí
(tu Mar ho has dit) però espero que podem seguir somiant junts. I també a
l’oposició per haver-nos ajudat a qüestionar-nos coses quan sovint nosaltres
no érem capaços de fer. Per tant, moltes gràcies a tots i, com ha dit en Jan,
no plego, vaig de suplent. Creiem que és bo que les llistes es renovin i que
entri gent amb empenta nova. Per tant, això és tot. Moltes gràcies.    

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

Una de les coses que aquest govern s’ha fixat de manera molt profunda i
intensa és la defensa de l’escola pública. Els que portem els nostres fills a
l’escola pública sabem que no és fàcil i aquí el que s’ha intentat fer és que hi
hagin molt poques diferències o pràcticament cap com a mínim en el que té
competències l’Ajuntament de Celrà. 

Que els nostres edificis tinguin l’estructura i l’acolliment necessari perquè els
processos d’aprenentatge i educació vagin bé. Per tant, i com tothom sap,
tenim l’escola de primària Les Falgueres, molt moderna i nova, i  l’escola
L’Aulet, que té molts anys. El diferencial estructural que hi havia entre les
dues  escoles  era  molt  important.  He  calculat  que,  aproximadament,  en
aquests quatre anys s’ha invertit mig milió d’euros a l’escola Aulet per tal de
modernitzar-la (cuina nova, nova sala pel claustre de mestres, nou espai per
a la Direcció, construcció d’una rampa per a mobilitat de les persones que
van amb cotxet o amb mobilitat reduïda, s’han canviat quasi el 90 % de tots
els tancaments antics) i, en aquest sentit, estic content que si algú fa la tria
d’una escola o altra no sigui perquè una cau a trossos i l’altra està en bon
estat sinó per temes emotius de que jo hi vaig anar-hi o perquè el projecte
m’agrada més. 

I,  pel  que  fa  a l’escola  bressol,  hem mantingut  aquest  servei  des d’una
gestió directa, com no podia ser d’altra manera. Hem renovat el projecte
pedagògic, hem renovat l’estructura organitzativa de l’escola bressol i penso
que ha sigut una feina important que s’ha fet tant amb la directora, com
amb les coordinadores com amb la pròpia tècnica de l’Àrea d’Educació.  

Pel que fa a Promoció Econòmica, una de les coses que ens vam plantejar
com a un objectiu molt important és poder generar una estreta col·laboració
amb el  teixit  empresarial  del  Polígon  Industrial  perquè  cal  recordar  que
aporta  una  part  del  finançament  d’aquest  municipi  a  través  de  l’impost
d’activitats econòmiques i també perquè hi  ha molta gent d’aquest poble
que hi treballa. I, per tant, el que hem de fer és que la gent que hi treballa
continuï tenint feina i continuïn creixent aquestes empreses perquè agafin
noves treballadores i treballadors d’aquest poble. 

Per això, una de les coses més importants que hi havia era l’ampliació de
l’estació de tractament d’aigües residuals que avui ja està en el llindar i, de
fet, ja ho estava amb el govern anterior. Portem més de tres anys treballant



amb  les  empreses  i  amb  l’ACA  per  fer  aquesta  ampliació  i  ja  tenim el
compromís  del  Govern  de  la  Generalitat  per  poder  finançar  una  part
d’aquest  projecte  de  gran  envergadura.  Tenint  en  compte  que  hi  ha
empreses importants al poble que volen créixer i que no poden fer-ho degut
a aquest problema i és evident que cal evitar que noves línies de producció
que puguin tenir aquestes empreses acabin deslocalitzades i, per tant, en
altres indrets. 

Per  altra  banda,  la  col·laboració  que  hi  ha  hagut  amb  l’Associació  de
Comerciants  i  les  sinèrgies que hem pogut construir  han generat  moltes
activitats noves que fins ara no fèiem. 

També hem intentat ser motors de l’economia social i solidària i hem sigut
un dels fundadors de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària,
que ja està veient els primers projectes que estan tirant endavant. Hem
sigut  un  dels  impulsors  de  l’Ateneu  cooperatiu  i  hem  focalitzat  molt
l’emprenedoria en aquest territori cap al cooperativisme. 

Pel  que fa a l’Àrea d’Esports, s’han generat nous equipaments esportius,
com la pista de pàdel, la pista de petanca i el local annex a les pistes de
tennis i s’han millorat el camp de futbol i el pavelló. S’han posat molt al dia
les instal·lacions però són tan grans i tan diverses que sempre hi haurà feina
a fer. 

Està  molt  content  que  aquest  govern  ha  sigut  molt  curós  i  no  ha  fet
bogeries,  com la  de  construir  una  piscina  coberta.  Es  va  encarregar  un
estudi  que  va  determinar  que era inviable  construir-la  i  ha  quedat  molt
plasmat  perquè  cap  grup  municipal  que  es  presenta  en  les  properes
eleccions  municipals  planteja  la  seva construcció.  Tampoc  hem construït
més pavellons i ja es va licitar el tancament del porxo de les piscines, que és
el que ens facilitarà tenir un espai més perquè les entitats puguin entrenar.

I pel que fa a l’Àrea de Personal, actualment estem subjectes a la normativa
espanyola i això vol dir que s’han pogut fer pocs moviments. Des de l’any
2011 estem atrapats amb normatives espanyoles de no contractacions de
personal i de no revisions salarials. Sí que es portarà a terme la valoració de
llocs de treball i quan estigui feta es podrà implementar o quan siguem un
país lliure i puguem marcar les nostres pròpies normatives o quan el govern
espanyol obri comportes.  

Finalment,  dir  que  ha  sigut  un  mandat  amb  moments  molt  complicats
perquè hem enfrontat l’embat més important dels últims anys contra l’Estat
espanyol, que els ajuntaments han estat molt implicats, i estic orgullós de
dir que aquí no ens hem arrugat, que hem fet front a tots els embats que
han vingut des de Madrid, que no hem fet un pas enrere i penso que hem
sigut un govern digne, d’aquest poble, d’aquest país i que continuarem amb
aquesta dignitat que hem mantingut i defensant la simbologia que hi ha en
aquest Ajuntament i en el poble i no cedir ni un pam a cap de les demandes
que venen de Madrid. Fins i tot veient que el nostre alcalde va ser detingut i
portat a la comissaria, ni així han aconseguit arrugar-nos. 

I aquest és el resum de les meves vivències i actuacions en aquests quatre
anys de govern municipal.     

L’alcalde informa del següent:



 Properament es rebrà una subvenció de la Diputació de Girona per import de
44.000 € per a la restauració de la Torre Desvern.

 S’ha  arribat  a  un  acord  amb  la  Generalitat  de  Catalunya  per  firmar  un
conveni per tal de redactar el projecte del carrer Ter. 

I fa un resum de les àrees d’Alcaldia:

Deixem una Hisenda a 0 € de deute per habitant i qui agafi el relleu d’aquest
Ajuntament se’l trobarà totalment sanejat i amb diners per afrontar temes
tan  importants  i  cabdals  pel  municipi  com la  depuradora.  I  tot  això  es
gestiona bé sense haver de recórrer a crèdits i a interessos bancaris. 

Per la resta d’àrees estem contents perquè s’ha ampliat el carrer Germans
Sàbat, hem obert un nou carrer a la carretera de Juià amb Països Catalans
per facilitar el trànsit cap a l’Institut i l’escola Les Falgueres, s’ha fet nova la
Plaça dels Ametllers, en pocs dies ja es podrà entrar al Parc Cors, millores a
l’escola Aulet, millores tèrmiques a La Fàbrica, el local de les monges s’ha
fet  nou,  els  equipaments  esportius,  millores  al  cementiri,  l’asfaltatge  del
carrer  Ter,  el  projecte  de  la  Torre  Desvern  que  en  aquest  mandat  ha
avançat com mai  gràcies  a les subvencions que s’han atorgat a aquest
consistori, es va arribar a un pacte amb l’Ajuntament de Girona per partir-
nos el Castell de Sant Miquel, que era una reivindicació de molts anys del
poble  de Celrà,  s’ha fet  el  projecte  del  carril  bici  Celrà-Girona,  que s’ha
presentat a Europa i estem a l’espera de si atorguen el finançament.

També s’ha renovat el Local Jove de la Plaça de l’Església i s’ha instaurat el
cos  de  vigilants  municipals,  que  era  una  demanda  de  molta  part  de  la
ciutadania.  Hem estat  un  dels  impulsors  del  Col·lectiu  Solar,  d’energies
renovables a Catalunya, que va néixer al Ter-Gavarres de Celrà i s’ha estès
per tot Catalunya i milers de famílies s’han instal·lat plaques fotovoltaiques
al  llarg  del  país.  I  com  a  referent  que  som  d’aquestes  iniciatives
constantment apareixen nous col·lectius semblants arreu de Catalunya que
demanen informació a l’Ajuntament al respecte. Pel que fa la depuradora
han estat unes negociacions molt dures amb l’ACA i un any de negociació ha
servit  perquè  finalment  ens  escoltessin  i  fessin  el  que  nosaltres  havíem
demanat.  I  al  cap  d’aquest  any  han  modificat  el  Pla  de  Conques  de
Catalunya per tal que la depuradora de Celrà es pugui ampliar. Destacar les
millores al Polígon, de la senyalització, les plaques fotovoltaiques a l’Ateneu i
en altres equipaments, la primera àrea d’esbarjo per a gossos, etc.

Pel que fa a Cultura estem molt satisfets amb la consolidació total de la
programació  estable  del  Teatre  Ateneu  amb  una  qualitat  molt  alta  i
compaginant diferents arts escèniques i consolidant un públic tant familiar
com adult amb uns preus més assequibles i uns espectacles d’alta qualitat
que fan que els ingressos hagin augmentat any rere any. 
      
I quant a la cultura al carrer, dóna les gràcies a totes les entitats culturals,
esportives i socials per la gran feinada que han fet, que fan i que faran pel
nostre municipi. 

I, com no, donar les gràcies a tots els treballadors i treballadores d’aquest
consistori  per  la  gran  feina  que  fan  i  pel  gran  volum  de  feina  que
assumeixen,  partint  de la base que som un poble de poc més de 5.000



habitants però que fem feina d’un poble que podria tenir perfectament el
doble o el triple del nostre municipi.  Donar-los les gràcies i  felicitar-los i
animar-los a continuar treballant d’aquesta manera tan bona com ho fan. 

Dóna les gràcies als regidors i regidores no tan sols de l’equip de govern
sinó també de l’oposició ja que entre uns i els altres hem tirat aquest poble
endavant amb encerts i amb errors, com tothom qui governa. Entre tots i
totes hem anat construint i fer avançar aquest poble, millorant la qualitat de
vida dels celranencs i les celranenques que, al final, és el que volem tots i
totes de qualsevol partit. 

I finalment donar les gràcies als veïns i les veïnes per haver-nos suportat,
pels nostres encerts, pels nostres errors, i perquè de veritat ho hem fet tan
bé com hem sabut i amb tantes ganes com el primer dia i sempre tenint
molt present que tenim un peu dins de l’Ajuntament i un peu fora perquè no
entenem la política sense la participació ciutadana. 

Per tant, moltes gràcies per aquests quatre anys.    

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

5. DICTAMEN  SOBRE  LA  RESOLUCIÓ  D’AL·LEGACIONS  PRESENTADES
EN  RELACIÓ  AMB  L’APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROJECTE  D’OBRA
ORDINÀRIA  PER  A  LA  REFORMA  I  AMPLIACIÓ  DE  LA  BIBLIOTECA
MUNICIPAL  DE  CELRÀ  I  LA  SEVA  APROVACIÓ  DEFINITIVA  (expedient

X398/2017).

L’alcalde explica que el senyor Gerard Fernàndez Tatjé, en qualitat de cap de llista
del grup municipal d’ICelrà-ERC, ha presentat al·legacions al projecte. Els tècnics
han emès informe proposant desestimar aquestes al·legacions.

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

ANTECEDENTS DE FET

1.  En sessió plenària de data 12 de febrer de 2019 es va aprovar inicialment el
projecte d’obra ordinària titulat  Reforma i  ampliació de la biblioteca municipal de
Celrà,  amb un  pressupost  total  d’execució  per  contracte  de  1.806.336,22  €  IVA
exclòs (2.185.666,83 € IVA inclòs).

2.  Es  va sotmetre  a informació pública  mitjançant un anunci  publicat  al  BOP de
Girona número 38 de 22 de febrer de 2019, al DOGC número 7820 de 28 de febrer
de  2019,  a  l’e-tauler  i  al  tauler  d’anuncis  de  la  corporació,  podent-se  presentar
al·legacions durant el termini de 30 dies hàbils. 

3. Durant el període d’informació pública el Sr. Gerard Fernàndez Tatjé, en qualitat
de cap de llista del grup municipal d’ICelrà-ERC, presenta una  al·legació al projecte
(registre d’entrada municipal número 1542, de data 8 de març de 2019).

4. Es va sol·licitar informe al Departament de Cultura (registre de sortida municipal
número 1111). I en data 16 d’abril de 2019 (registre d’entrada municipal número
2366) el Departament de Cultura ens tramet l’acord de la Comissió Territorial del



Patrimoni  Cultural  de  Girona,  de  data  5  d’abril  de  2019,  segons  el  qual  s’emet
informe favorable per entendre que respecta els valors d’aquest edifici protegit.
 
5. En data 25 d’abril de 2019 s’emet informe conjunt per l’arquitecte redactor del
projecte i l’arquitecta municipal, el qual servei de motivació a aquest acord, i que diu
així:

(…)
 

RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS

A continuació es detalla el contingut de les al·legacions rebudes i es dóna
resposta a
cadascun dels seus punts.

Al·legació número 1. 

L’excessiu pressupost (2.185.666,83 €) motivarà deixar en un calaix
durant molts anys el projecte d’adequació de la biblioteca de Celrà.

A més, tenint en compte que ja es disposa de l’edifici, creiem que el
projecte té un cost desproporcionat per les necessitats quotidianes
de la població. Ja tenim experiència en dos projectes força recents,
l’Ateneu de Celrà i Can Ponac, que han significat pagar crèdits fins
l’actualitat.

L’Ajuntament  de  Celrà  va  aprovar  per  Ple  el  Programa  Funcional  de  la
Biblioteca – Centre Cultural La Fàbrica per a l’ampliació i reforma de l’edifici
en data 9 de maig de 2017.
Aquest Programa Funcional va ser aprovat per unanimitat dels 13 membres
que legalment el constitueixen.

El programa Funcional va rebre el vistiplau del Servei de Biblioteques de la
Diputació de Girona amb data 6 de setembre de 2017.

El Programa Funcional aprovat definia, entre altres aspectes, que la Biblioteca
de Celrà, actualment, té una superfície de 407 m2 dividits en dos edificis. El
primer edifici, on se situa pròpiament la Biblioteca i els seus principals serveis
(préstec,  consulta,  estudi,  espai  infantil)  té  292  m2.  El  segon  edifici
(compartit amb Connexió Papyrus) té una superfície de 105m2 i s’utilitza com
a sala  polivalent  (Actuacions,  Hores  del  conte,  Clubs  de lectura,  Tallers  i
demés activitats) i també com a magatzem.

D’acord amb la xifra oficial d’habitants a 1 de gener del 2016, el municipi
tenia una població de 5.303 habitants, el 98.19% dels quals residia dins del
nucli urbà, la resta (1.81%) es repartien entre els veïnats i les urbanitzacions
dels municipi.
D’acord amb els estàndards actuals i les projeccions de població, i el Mapa de
la Lectura Pública de Catalunya aprovat per la Generalitat de Catalunya de
data  2014,  el  municipi  de  Celrà  requereix  una  biblioteca  de  745  m² de
programa,  sent  quasi  el  doble  de  la  superfície  de  la  qual  es  disposa
actualment.

L’ampliació tampoc manllevaria o duplicaria activitats al Centre Cívic de la
Fabrica sinó que
més aviat els hi podria donar més projecció.

La Biblioteca de Celrà en els darrers sis anys no ha parat de créixer, tant en
nombre de visites, en préstecs i en d’activitats.



Una ampliació de la Biblioteca comportaria un reforçament de les activitats
realitzades, també un reforçament com a Biblioteca dins de Celrà i per als
municipis veïns i la possibilitat d’estendre els serveis, creant sinergies amb
institucions i amb altres àrees municipals.

És  per  tots  aquests  aspectes  que  es  redacta  el  projecte  de  Reforma  i
Ampliació  de  la  Biblioteca  Municipal  de  Celrà,  encarregat  l’estudi
d’arquitectura Zero Cinc AM Arquitectura SCP, després d’un concurs d’idees
del  qual  en  són  guanyadors,  i  en  el  que  es  demanava  complir  amb  el
programa definit en el Programa Funcional.

El pressupost d’execució per contracte de 1.806.336,22 € iva exclòs, respon
a que es tracta d’una intervenció en dos edificis existents, més una ampliació
de superfície per unir funcionalment els dos edificis. Aquesta intervenció es
du  a  terme  a  nivell  de  fonaments,  estructura,  de  tancaments,  acabats,
instal·lacions,...  S’ha redactat  el  projecte  tenint  en compte que es  tracta
d’una actuació  a  nivell  general  i  procurant  resoldre  al  mateix  temps  les
patologies existents en els edificis actuals i en el seu subsòl.

El  Projecte Executiu ha estat  informat favorablement pel  Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya amb data 15 d’abril de 2019.

Com a mesures per rebaixar el cost del projecte proposem:

a) No actuar al subsòl de l’edifici més que com arqueologia industrial
per adequar les dependències a la seva visita, però no per a fer ús
habitual com a biblioteca.

L’actuació en el subsòl de l’edifici es justifica per l’objectiu de preservació del
valor arquitectònic de l’edifici ja que com es va exposar el la proposta del
concurs es considera fonamental l’accés per a la cota de la carretera de Juià
per tal de minimitzar el volum construït entre els dos volums existents i per
tant preservar el caràcter i valor arquitectònic de l’edificació fabril existent.
 
En el subsòl dels edificis existents no s’identifica cap element de valor que
mereixi ser “museïtzat” d’altra banda es considera fonamental la preservació
de la volumetria existent i la composició volumètrica del conjunt edificat i per
això es dona tanta rellevància a l’espai buit entre els dos edificis i, per tant,
es valora positivament una solució que minimitzi l’impacte edificat entre els
dos volums existents i per aconseguir-ho conseqüentment s’ha d’intervenir
per sota de la cota d’us actual. 

Remetent-nos  a  l’informe  favorable  del  Departament  de  Cultura  de  la
Generalitat  de  Catalunya,  aquest  és  un  dels  aspectes  que  es  valoren
positivament.  Així  com  també  s’especifica  que  “En  l’àmbit  arqueològic,
d’acord  amb  l’Inventari  del  patrimoni  arqueològic  i  paleontològic  de  la
Direcció General del Patrimoni Cultural,  no consta cap jaciment en aquest
indret.”

D’altra banda la resolució funcional de l’edifici prioritza la situació dels serveis
en  la  cota  considerada  en  aquest  cas  com  a  subsòl,  per  tal  de  poder
preservar al màxim la volumetria interior de l’edifici i així preservar l’altre
valor fonamental de l’edificació existent que és l’espai buit en l’interior de les
naus.  La  proposta  resol  el  programa  funcional  propi  de  la  biblioteca
minimitzant  l’impacte  volumètric  en l’interior  de  les  naus i  per  tant,  això
passa per a la situació dels serveis i les càmeres per a instal·lacions en la
cota per sota del pla d’ús existent.
Per  altra  banda,  des  d’un  punt  de  vista  estructural,  el  subsòl  presenta
galeries i buits que feien inviable la fonamentació de nous volums a sobre
seu, sense reforços o solucions tècniques que només tindrien sentit si tingués
sentit de preservar aquest buits inferiors.



Per tant la solució estructural més raonable és la plantejada.

b) Això permetria no tenir que reubicar el grup electrogen existent,
comptant a més que no sabem si el lloc destinat a la reubicació té les
característiques adequades ja que creiem es vol reubicar a la zona
ocupada  actualment  per  la  sitja  de  biomassa  del  conjunt  de  la
Fàbrica.

La  reubicació  del  grup  electrogen  respon  a  una  escala  de  prioritats  que
planteja  la  proposta  arquitectònica,  en  un  primer  terme,  tal  i  com  s’ha
exposat  anteriorment,  la  preservació  de  la  volumetria  existent  s’estableix
com a l’objectiu principal i  per tant es requereix de l’espai on actualment
s’ubica el generador per a situar l’accés a l’edifici.

D’altra banda, l’espai on hi ha actualment el generador es configura com a
l’espai  estratègic per a la resolució funcional  d’una biblioteca que s’ha de
resoldre  en  dos  volums  separats,  per  tant  es  considera  totalment
incompatible la seva preservació. 

D’altra banda la nova ubicació del generador es preveu en un espai sense cap
ús específic en l’actualitat, en l’extrem sud del passadís del soterrani.

c) Eliminar la terrassa transitable entre els dos edificis existents i
minimitzar-la  nova  entrada  principal  a  una  funció  merament
funcional  d’enllaç  entre  els  dos  edificis,  tenint  en  compte  que  la
ubicació no la permet destacar com a punt de referència principal de
l’edifici.

Tal i com s’ha apuntat anteriorment la proposta va ser valorada positivament
en el concurs idees per a la seva determinació en preservar l’espai buit entre
els dos edificis minimitzant al màxim possible el volum edificat entre ells, per
això la connexió entre els dos volums edificats es resol en un edificació baixa
d’una sola planta i amb coberta plana.

El fet de que es proposi una terrassa és una conseqüència d’aquest fet, i no
un  objectiu  en  si  mateix,  però  d’altra  banda  ja  que  la  proposta  permet
aconseguir  això,  aquest  fet  serà  valorat  positivament,  (i  sense  cap  cost
addicional, ja que la coberta plana hi seria igualment) per a esdevenir, tal i
com es comenta en l’ideari de la proposta presentada al concurs d’idees, i es
remarca en l’informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya quan es parla del la preservació del espai buit entre els edificis
com: “de l’únic espai exterior ben definit en el conjunt fabril, amb dimensió
ben acotada amb les dues façanes simètriques enfrontades. Un espai valuós
que  consideren  que  cal  conservar  per  convertir-lo  en  el  nou  espai  de
referència de la biblioteca.”

Cal  remarcar  que  considerem  que  no  hi  ha  altra  manera  de  minimitzar
l’entrada principal que la de construir un volum d’una planta en la cota més
baixa possible independentment de si la seva coberta s’utilitza com a terrassa
com no. La voluntat d’utilitzar aquesta coberta com a terrassa prové del fet
de voler ser coherent amb la preservació de l’espai lliure entre els volums
edificats i també inclús de l’ús que en té actualment, i pensem que no hi ha
millor manera que essent un espai exterior utilitzable des d’on poder apreciar
aquesta relació entre els volums i el valor del conjunt arquitectònic.

2.  Respecte  a  la  climatització,  es  dedueix  del  projecte  que no es
tindrà en compte la implantació  recent de la  biomassa  al  conjunt
arquitectònic,  ja  que  s’opta  per  una  climatització  independent
elèctrica exclusiva.



Tot  i  l’eficiència  energètica  del  sistema  triat,  aquesta  mai  podrà
superar els avantatges mediambientals d’una caldera de biomassa,
pel que demanem la reconsideració del sistema triat per la calefacció
del projecte.

Per a poder resoldre els requeriments estàndard d’aquest tipus d’equipament
amb les exigències actuals de confort i salubritat, i tenint en compte que es
parteix d’un edifici existent, que no presenta cap tipus d’aïllament en els seus
tancaments  verticals  així  com  una  gran  superfície  vidrada,  es  considera
imprescindible la incorporació d’un sistema de climatització, i en aquest cas la
caldera de biomassa no ens podria aportar resposta a aquest requeriment
imprescindible. Si bé la caldera de biomassa pot ser molt interessant per a la
calefacció, com que aquesta no ens és útil per a la refrigeració del edifici i a
més  a  més,  considerant  que  s’havia  de  tenir  igualment  un  sistema  de
renovació d’aire, a solució proposada d’un sistema de calefacció i refrigeració
amb renovació  per  aire  és  la  més optima.  Si  bé  en un primer estadi  de
desenvolupament del projecte s’havia considerat la incorporació d’un sistema
de terra radiant connectat a la caldera de biomassa, precisament per una
qüestió d’optimització de costos, es va decidir de no duplicar els sistemes de
calefacció i que ja que teníem de tenir igualment un sistema amb aire que
per definició pot funcionar igualment per a calefactar, el més òptim era no
duplicar sistemes, i per tant, incrementar costos. D’altra banda, també es va
posar  en  dubte  la  idoneïtat  d’un  sistema  de  calefacció  que  funciona  per
inèrcia  per  a  espais  que  s’utilitzen  en  franges  de  temps  puntuals  o
esporàdiques com pot ser una sala d’actes o determinades aules. 

Per tant, a part de les raons exposades anteriorment, un sistema d’aire ens
proporciona una funcionalitat més flexible, i  per tant,  també més eficient,
especialment si ho comparem
amb  un  sistema  que  hauria  de  calefactar  en  permanència  espais  que
s’utilitzen  puntualment,  i  aquest  és  també  un  dels  criteris  d’eficiència
energètica que la proposta ha
incorporat.

CONCLUSIONS

Ateses  les  consideracions  efectuades,  s’informa  que  l’al·legació  proposa
desestimar-la.

És el que s’informa pels efectes oportuns.  

FONAMENTS DE DRET

1. El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’acord amb l’article
37.1.c) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el reglament d’ obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

2. L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al  Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’ha d’inserir al
tauler d’anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya.
 
3.  De  conformitat  amb  el  què  disposen  els  articles  37  i  següents  del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

4. I per competència del Ple, de  conformitat amb el que disposa l'article 22.2.ñ de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció
donada per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la
modernització del govern local.



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

ACORD

Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Gerard Fernàndez Tatjé en el
sentit expressat en la part expositiva d’aquest acord, en virtut de les consideracions
realitzades.

Segon. Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària titulat Reforma i ampliació
de la biblioteca municipal de Celrà, amb un pressupost total d’execució per contracte
de 1.806.336,22 € IVA exclòs (2.185.666,83 € IVA inclòs).

Tercer. Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació.

Quart. Publicar  aquest  acord,  en aplicació  del  principi  de transparència,  a  la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la
Llei  19/2014,  de 29 de desembre,  de transparència,  accés a la informació i  bon
govern.

Cinquè. Notificar aquest acord al Sr. Gerard Fernández Tatjé.

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

Vots a favor (9)

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

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

Abstencions (4)

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

6. DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROJECTE  D’OBRA
ORDINÀRIA  TITULAT  CONNEXIÓ  DEL  CARRIL  BICI  DE  CELRÀ  FINS  AL
LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL AMB GIRONA (expedient x528/2018).

L’alcalde explica que es proposa aprovar aquest projecte, que ascendeix a poc més
d’un milió d’euros i que s’ha presentat al fons FEDER d’Europa per tal de poder
rebre una subvenció. 

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. Steyco Sap ha redactat el projecte d’obra ordinària titulat Connexió del carril
bici  de  Celrà  fins  al  límit  del  terme  municipal  amb Girona,  amb  un  pressupost
d’execució de contracte de 858.385,91 Euros, IVA exclòs (1.038.646,95 Euros, IVA
inclòs).



L’abast de l’actuació inclou la definició dels diferents trams del traçat proposat entre
la glorieta actual de la C66 (Km 30) a l’entrada sud del nucli urbà fins a connectar
amb el vial existent que arriba fins el límit del terme municipal entre Celrà i Girona a
l’indret del barranc de Can Vilar i la masia del mateix nom.

La llargada d’aquest tram de carril bici és d’uns 1.652 m en total dels quals uns 524
m aproximadament discorrent en passera metàl·lica penjada del mur existent sobre
el riu Ter. L’amplada mitjana dels trams sobre terra és de 3m i en el tram en passera
adossada al mur és d’uns 2,5 m.

2. Es va sol·licitar l’assistència tècnica a la Diputació de Girona per a la supervisió i
informe del projecte (4 de desembre de 2018,  registre sortida municipal  número
2882) i en data 17 de gener de 2019 (registre d’entrada municipal 394) s’emet el
corresponent informe tècnic en el que es fa constar que el projecte, un cop revisat,
és  incomplet  i  cal  esmenar  o  aclarir  alguns  apartats  relatiu  a  la  memòria  i  als
annexes.

I en data 1 d’abril de 2019 (registre sortida municipal número 7/2019) es tramet a la
Diputació de Girona el projecte esmenant les insuficiències detectades en l’informe
de supervisió. I en data 23 d’abril  de 2019 (registre d’entrada municipal número
2489) es tramet l’informe de supervisió del projecte indicant que es correcte pel que
fa a les disposicions generals reglamentàries i el contingut dels documents, fent-hi
tres observacions. I en data 3 de maig de 2019 l’arquitecta municipal emet informe
favorablement el projecte.

3. També consta en l’expedient l’informe de la secretària de la corporació sobre la
normativa aplicable i el procediment a seguir.

FONAMENTS DE DRET

De  conformitat  amb  l’article  37  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la
tramitació  dels  projectes  d'obres  locals  ordinàries  s'ha  d'ajustar  al  procediment
següent:  acord d'aprovació inicial,  submissió a  informació  pública  per  un període
mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva.

I d’acord amb la competència del Ple, de  conformitat amb el que disposa l'article
22.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons
redacció donada per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local.

Per tot l'exposat, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial,
es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Connexió del carril bici
de  Celrà  fins  al  límit  del  terme municipal  amb Girona,  amb un pressupost  total
d’execució per contracte de 858.385,91 Euros, IVA exclòs (1.038.646,95 Euros, IVA
inclòs).

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

Tercer. Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la
Llei  19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i  Bon
Govern. 



Quart. Sol·licitar informe a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya,  als  Serveis  Territorials  de  Territori  i  Sostenibilitat  (Medi  Ambient),  a
l’Agencia Catalana de l’Aigua, a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF)
i a la comunitat de regants Sèquia Vinyals.

Cinquè. Comunicar aquest acord a les persones directament afectades que figuren en
la relació a què es refereix l’article 31 del ROAS (article 37.2 ROAS), amb la seva
valoració individualitzada realitzada per l’enginyer agrònom Sr. Lluís Bosch Puig, i
que figura com a document annex al projecte.

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

Vots a favor (13)

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

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

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

7. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 18 DEL PGOU DE CELRÀ (EXPEDIENT X488/2019).

L’alcalde explica que es proposa l’aprovació de la modificació puntual número 18
del PGOU relacionada amb la cessió gratuïta de sòl per destinar-lo a sistema viari
d’aparcaments i  modificar  la regularització de les determinacions d’ordenació de
l’edificació d’una parcel·la situada al casc antic de Celrà en la cruïlla dels carrers
Maria Cristina i Carrer dels Àngels.

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.  El  Pla  General  d’Ordenació  Urbana de Celrà  fou aprovat  definitivament  per  la
Comissió Territorial  d’urbanisme de Girona en sessió de data 25 de novembre de
1998, condicionant la seva publicació a la presentació d’un text refós que s’havia de
sotmetre a l’aprovació del Ple municipal.

El text refós del PGOU fou aprovat pel Ple municipal en sessió de data 2 de febrer de
1999.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 10 de febrer de
1999,  va donar la seva conformitat  a l’esmentat  text  refós i  va ordenar la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En data 8 de juny de 1999 es va publicar l’acord d’aprovació definitiva del PGOU del
Municipi de Celrà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2905. I en
data  22  d’agost  de  2006,  DOGC  número  4702,  es  varen  publicar  les  normes
urbanístiques.

2.  Amb  aquesta  modificació  es  pretén  determinar  la  cessió  gratuïta  de  sòl  per
destinar-lo  a  sistema  viari  d’aparcaments  i  modificar  la  regularització  de  les



determinacions  d’ordenació de  l’edificació d’una parcel·la  situada al  casc  antic  de
Celrà en la cruïlla dels carrers Maria Cristina i Carrer dels Àngels.

La  proposta  comporta  una  millora  de  la  mobilitat  urbana  en  crear  unes  places
d’aparcament públiques per automòbils en el Carrer Maria Cristina i la disminució de
l’alçada reguladora màxima en un edifici existent en passar de planta baixa més dos
a planta baixa més un pis (sense perdre sostre edificable) quedant la nova edificació
proposada a la mateixa alçada que la resta dels edificis adjacents en tota l’illa de
cases, facilitant així la mobilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la casa
existent i la millora de la mobilitat de vehicles en el nucli antic de Celrà. 

3.  Han  emès  informe l’arquitecta  i  la  secretària  municipal,  els  quals  consten  a
l’expedient.

FONAMENTS JURÍDICS

Aquesta  modificació  és  d’iniciativa  privada,  i  de  conformitat  amb l’apartat  3  de
l’article  101  del  Text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret  legislatiu
1/2010, de 3 d’agost “la iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les
propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti”,
si bé “l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-
les”, com en el present supòsit.

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

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

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

I per competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local.

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

ACORD

Primer.  APROVAR inicialment  els  documents  que integren  la  Modificació  Puntual
número 18 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà, redactat per
l’arquitecte Joaquim Bover Busquet,  en els termes que s’assenyala en la memòria
adjunta a aquest acord, i que l’Ajuntament assumeix expressament i el promou.

Segon.  SOTMETRE aquest acord, juntament amb la documentació que integra la
modificació, a exposició pública durant un mes mitjançant anuncis que es publicaran
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un dels diaris de major circulació de la
província, en el tauler d’edictes i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació. Dins
el termini d’exposició pública els interessats poden examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que creguin oportunes.
 



Tercer.  SOL·LICITAR  informes  als  organismes  afectats  per  raó  de  les  seves
competències sectorials, i que és a la Direcció General d’aviació civil -Ministeri de
Foment- i a l’òrgan ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Quart. COMUNICAR aquest acord a la propietat i al Sr. Joaquim Bover Busquet. Així
com també comunicar aquest acord als propietaris de les finques que limiten amb la
finca objecte d’aquesta  modificació  puntual,  per  si  és del  seu interès  la  consulta
d’aquest expedient i la possible formulació de suggeriments o al·legacions durant el
període d’informació pública.

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

Vots a favor (13)

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

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

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

8. DICTAMEN SOBRE LA RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DISSOLUCIÓ I
LIQUIDACIÓ DEL CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT
DE LES COMARQUES DE GIRONA - CILMA (expedient x480/2019).

L’alcalde  explica  que  en  data  14  de  març  de  2019  va  assistir  a  l’Assemblea
Extraordinària  del  CILMA,  en  representació  de  l’Ajuntament  com  a  ens  local
associat, on es va aprovar la seva dissolució i liquidació. 

Aquesta dissolució i liquidació està motivada pel poc pes d’aquest Consell els últims
anys. Quedarà integrat dins de la Diputació de Girona, que assumirà la seva tasca i
la feina que ha estat realitzant fins a l’actualitat.  

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

ANTECEDENTS DE FET

El  Consell  d’Iniciatives  Locals  per  al  Medi  Ambient  de  les  Comarques  de  Girona
(CILMA),  associació  d’ens  locals  del  que  forma  part  l’Ajuntament  de  Celrà,  ha
comunicat, en data 1 d’abril de 2019 (registre d’entrada municipal número 2062) que
en data 14 de març de 2019 la seva Assemblea Extraordinària ha aprovat un acord
de dissolució i liquidació de l’entitat, amb efectes econòmics i administratius de 31 de
desembre de 2019, i sol·licita que l’acord esmentat se sotmeti a la consideració i
aprovació del Ple de tots els seus membres per a la seva ratificació.

En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un procés
de racionalització i redimensionament dels ens locals i de tots els organismes que
formen part, directament o indirectament, del seu sector públic. A partir de les lleis
de  sostenibilitat  financera  de  2012  i  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l’Administració  local  de  2013,  el  CILMA va  quedar  adscrit  al  sector  públic  de  la
Diputació de Girona, ens que n’aporta gran part del pressupost i que ha assumit així
el control financer i la supervisió última de la seva activitat.



Més  recentment  i  amb  motiu  dels  informes  de  control  financer  que  elabora  la
Diputació  de  Girona s’han efectuat  recomanacions  en el  sentit  de  transformar  la
figura  jurídica  del  CILMA,  atesa  la  inconveniència  de  la  forma  d’associació  de
municipis per a la prestació de serveis destinats als ens locals. 

FONAMENTS DE DRET

Els  estatuts  vigents  de  l’Associació  (article  38)  preveuen  que  la  dissolució  l’ha
d’acordar l’Assemblea General, convocada expressament per a aquest fi, i que l’acord
requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres i
haurà de ser ratificat pel Ple de cadascun dels ens locals.

L’article  324 del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que el consorci es pot dissoldre,
entre altres causes, per mutu acord dels ens consorciats (apartat b) o per impossibilitat
de continuar-ne el funcionament (apartat c).

De  conformitat amb l'article 313.2 del ROAS, l'acord dels ens locals per dissoldre els
consorcis s'ha d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres
de la corporació.

I vistos els articles 47.2.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i 114.3.d del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat  per  Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  que  regulen  la  competència
plenària per la dissolució d'entitats, mitjançant el vot qualificat de la majoria absoluta
del nombre legal dels membres corporatius.

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. Ratificar l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals Consell
d’iniciatives  locals  per  al  medi  ambient  de les  comarques gironines,  amb efectes
econòmics  i  administratius  de  31  de  desembre  de  2019,  aprovat  per  la  seva
Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març de 2019.

Segon. Acceptar  les  mesures  de  liquidació  adoptades  en  l’esmentat  acord  de
dissolució pel que fa al destí del patrimoni, al romanent econòmic, i al personal del
CILMA.

Tercer. Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:

a) Publicació  al  BOP  de  Girona,  i  una  referència  al  DOGC,  de  l’acord  de
dissolució i liquidació una vegada es compti amb els acords de ratificació de
tots els ens associats.

b) Remissió  de  l’acord  de  dissolució  i  liquidació  a la Direcció General
d'Administració Local, als efectes de constància  en  el  Registre
d'organitzacions associatives d'ens locals

Quart.  No efectuar  el  nomenament  de  representant  de  l’Ajuntament  de  Celrà  al
CILMA un  cop  es  renovi  la  corporació  en  les  properes  eleccions  locals,  atesa  la
proximitat de la data efectiva de la seva dissolució. 

Cinquè. Sol·licitar a la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en
matèria  de  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat  com  a  instrument  de  participació  i
col·laboració  dels  ens  locals  de  la  demarcació  en  la  definició  de  les  polítiques
ambientals competència de la Diputació.



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

Vots a favor (13)

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

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

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

9. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE LA
CORPORACIÓ (EXPEDIENT X481/2019).

L’alcalde explica que es tracta d’aprovar l’actualització de l’inventari general de la
corporació, realitzada des de Secretaria.

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:

Per part  de Secretaria  s’ha preparat  la documentació pertinent corresponent a la
rectificació i comprovació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida a
data 30 d’abril de 2019.

De conformitat amb el disposa l’article  222.2 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 i l’article 105 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, correspon al  Ple aprovar la rectificació i
comprovació de l’inventari general de béns.

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 la rectificació i  comprovació de l’inventari  general  de béns de la
corporació, actualitzat a data 30 d’abril de 2019, en els termes que s'indiquen en els
documents annexes.
 
Segon. Remetre  còpia  d'aquest  acord  al  Departament  de  Polítiques  Digitals  i
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern.

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

Vots a favor (13)

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



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

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

10. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT
D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA UNA MODIFICACIÓ DEL
MARC  NORMATIU  RELATIU  ALS  VIGILANTS  MUNICIPALS  (expedient
x478/2019).

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Salut,  Educació,  Esports  i  Promoció  Econòmica,  que  explica  la  proposta  i  la
secretària municipal fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

L’article 148.1 de la Constitució Espanyola i  l’article 160 de l’Estatut  d’Autonomia
estableixen la distribució de competències entre l’Estat i la Generalitat en matèria de
planificació, regulació del sistema de seguretat pública a Catalunya i l’ordenació de
les policies locals.

L’article 51.2 de la Llei 2/1996, de 13 de març de forces i cossos de seguretat, així
com l’article 1.2 de la Llei 16/91 de 10 de juliol de les policies locals, estableixen que
els municipis que no disposin de policia local es poden dotar de guàrdies, vigilants,
agents o similars perquè exerceixin les funcions que preveu l’article 13 d’aquesta llei,
el qual estipula una regulació molt restrictiva de les tasques que tenen atribuïdes.
Aquest precepte diu el següent:

Els  vigilants  a  què  es  refereix  l'article  1.2  poden  únicament  acomplir  les
actuacions següents:

a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de
circulació.
c) Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord
amb el que disposen les lleis.
d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de
les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.”

Segons aquest  marc  normatiu,  els  guàrdies  municipals  tenen en el  dia  a dia  les
mateixes funcions genèriques que les policies locals, amb una uniformitat idèntica.
Estan exposats als mateixos riscos i, en canvi,  no disposen dels mitjans ni de la
cobertura jurídica adequada per exercir aquestes funcions.

L’actual  legislació  dificulta  les  seves  tasques  de  seguretat  ciutadana  ja  que  no
disposen d’eines d’autoprotecció, han de fer front a moltes limitacions per recollir
denúncies  per  actes  delictius,  tenen  restringit  l’accés  a  les  bases  de  dades  dels
cossos  policials  i  existeix  un  dèficit  en  la  seva  formació  per  manca  de  cursos
específics de l’escola de policia.

Actualment en el Principat hi ha 150 municipis que tenen vigilants municipals. En
recursos humans, aquest fet suposa pràcticament 500 agents als quals cal reforçar
jurídicament i materialment per garantir la seguretat ciutadana en aquestes viles i
pobles.

Passats gairebé 28 anys de l’aprovació de la Llei de les policies locals l’experiència
viscuda envers els guàrdies municipals ha estat descoratjadora i poc positiva, per la
qual cosa és menester modificar el marc normatiu.



I  ja  hi  ha  diferents  comunitats  autònomes  de  l’Estat  que  han  modificat
satisfactòriament  el  marc  legislatiu  regulador  dels  vigilants,  sent  l’experiència
positiva.

És necessari modificar el marc legal regulador dels vigilants per possibilitar la millora
de la seva formació, dotar-los de la cobertura jurídica adequada per fer tasques de
seguretat  ciutadana  i  vigilància,  que  sigui  més  àgil  la  recollida  de  denúncies,
potenciar  el  tractament  d’arxius  (especialment  la  videovigilància  relacionada  amb
seguretat ciutadana), reduir el temps de resposta al 112 i minorar els accidents de
trànsit, entre altres.

I donat que cal donar una sortida a les inquietuds d’aquest col·lectiu que vetlla per la
tranquil·litat  i  seguretat  dels  veïns  i  veïnes,  es  proposa al  Ple,  amb el  dictamen
favorable de la Comissió Informativa Directorial, l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Sol·licitar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que insti
el procediment legal per una modificació substancial i profunda de la Llei 16/91 de
les policies locals, per potenciar i donar cobertura material, jurídica i de formació dels
cossos de vigilants municipals de les nostres viles i pobles.

Segon. Instar el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que mentre
no  es  redacti  i  aprovi  aquet  nou  marc  legislatiu,  dicti  les  instruccions  i  ordres
necessàries  perquè  els  guàrdies  municipals  disposin  de  mitjans  d’autoprotecció  i
d’accés  a  la  informació  policial  per  contribuir  a  potenciar  i  millorar  la  seguretat
ciutadana al nostre país.

Tercer. Traslladar  aquest  acord al  President  de  la Generalitat  de Catalunya,  a  la
Conselleria  d’Interior,  als  grups  parlamentaris  representatius  del  Parlament  de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis.

Quart. Demanar el suport d’aquesta proposta a les Diputacions de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona, i als Consells Comarcals del Principat.

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

Vots a favor (13)

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

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

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

11. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE SOL·LICITAR AL GOVERN DE LA
GENERALITAT  QUE  PROGRAMI  UN  PLA  PLURIANUAL  D’INVERSIONS
(expedient x456/2019).

L’alcalde fa la següent proposta al Ple:



Venim d’uns anys de crisi econòmica que ha afectat greument la nostra societat i, de
manera  especial,  ha  reduït  substancialment  la  capacitat  de  les  administracions
públiques per iniciar inversions en favor de la comunitat.

Tot  i  que  l’Estat  va  fixar  els  objectius  de  dèficit  de  manera  arbitrària,  les
administracions locals són les que millor han complert amb els objectius.

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. Sol·licitar  al  Govern  de  la  Generalitat  que  programi  un  pla  plurianual
d’inversions que sigui ambiciós econòmicament per recuperar els dèficits dels anys
de  crisi  i,  alhora,  que  sigui  respectuós  amb l’autonomia  local  en  el  moment  de
determinar-ne les prioritats. En aquest sentit, som conscients que un pla que abasti
tot el país ha de tenir eixos i prioritats compartits a nivell supramunicipal i per això
demanem que a l’hora de determinar els criteris, aquests siguin consensuats amb el
món local.

Segon. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Departament de PRESIDÈNCIA I AL
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, al Parlament de Catalunya
i als grups parlamentaris.

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

Vots a favor (13)

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

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

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

12. MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  D’ICELRÀ-ERC  PER
INICIAR ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS I  JUDICIALS NECESSARIS PER
ACONSEGUIR LA DEVOLUCIÓ DE  LES  PESSETES  REPUBLICANES EMESES
DESPRÉS  DEL  18  DE  JULIOL  DE  1936  9I  CONFISCADES  PEL  GOVERN
FRANQUISTA L’ANY 1939 (expedient x482/2019).

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-
ERC, que explica que aquesta moció té la intenció d’iniciar els tràmits per recuperar
els diners dels celranencs i celranenques quan per la Guerra Civil Espanyola es va
produir  el  comís de la moneda que circulava aleshores. I  és pretén el retorn o
almenys el reconeixement d’aquest deute per part de l’Estat espanyol als ciutadans
de Celrà.  

L’alcalde indica que s’han presentat esmenes a aquesta moció per part del grup
municipal de la CUP que s’han fet arribar a tots els regidors i regidores i que són les
següents: 

Esmena 1:  paràgraf 5 



Redacció actual: 

Pel  que  fa  a  Celrà,  el  nostre  grup  municipal, després  d'un  treball
exhaustiu  amb  l'ajuda de  l'historiador  ....,  ha  pogut  aconseguir  la
documentació  que  s'acompanya  com a rotundes  proves  documentals  per
emprendre una reclamació davant l'Estat Espanyol de sol·licitud de devolució
de  les  pessetes  comissades  en els  dies  més foscos  de  la  postguerra  als
nostres veïns i veïnes. 

Suprimir les paraules en negreta, quedant redactat de la manera següent:

Pel que fa a Celrà, després d'un treball exhaustiu de l'historiador ....., ha
pogut aconseguir la documentació que s'acompanya com a rotundes proves
documentals  per  emprendre  una  reclamació  davant  l'Estat  Espanyol  de
sol·licitud de devolució de les pessetes comissades en els dies més foscos de
la postguerra als nostres veïns i veïnes. 

Esmena 2: paràgraf 7

Redacció actual:

S'adjunten  els  llistats,  tot  i  que  incomplerts,  de  les  persones  que
entregaren diners a l'Ajuntament de Celrà en 8 relacions nominals, unes
amb data de 18, 21, 23 i 27 de febrer de 1939, altres amb dates 7, 8
i 14 de marc i una darrera del 6 de maig, ja fora del termini legal
establert,  ja  que aquestes  persones  acabaven de ser  posades  en
llibertat doncs havien estat presoneres de guerra. 5'adjunten també
els rebuts d'ingrés al Banc d'Espanya efectuats per aquest Ajuntament, amb
dates de 7 i 21 de juliol de 1939. 

Suprimir les paraules en negreta i afegir el text següent “s’adjunta una llista, tot i
que incomplerta” , quedant redactat de la manera següent:

S’adjunta una llista, tot i que incomplerta, de les persones que entregaren
diners a l'Ajuntament de Celrà. S'adjunten també els rebuts d'ingrés al Banc
d'Espanya efectuats per aquest Ajuntament, amb dates de 7 i 21 de juliol de
1939. 

L’alcalde  indica,  en relació  al  paràgraf  7,  eliminar  el  redactat  quant  als  llistats
perquè creen confusió doncs molts diners que recollia l’Ajuntament eren “de canje”
i l’única llista que hi ha i que parla de persones que realment van dipositar aquí els
seus diners i no se’ls va retornar al considerar-se moneda il·legal és una llista molt
petita de prop de 600 persones però tan sols s’han conservat els noms del 584 al
595. 

Al respecte, parlant amb l’historiador …..., no s’ha trobat la resta de noms i, per
tant, vincular aquesta llista amb les altres és confondre la gent perquè aquestes
últimes parla de persones que han dipositat els seus diners a l’Ajuntament “billetes
del Banco de España para su canje”, segons consta textualment. 
I l’única llista que es conserva de Celrà i de la que no es van tornar els diners
republicans són els noms del 584 al 595.



Per  això  el  grup  municipal  de  la  CUP  demana  modificar  aquest  paràgraf  per
entendre que qui realment ha fet un treball exhaustiu en aquest tema i que ha
estat  publicat  en  varis  diaris  no  ha  estat  el  grup  municipal  d’ICelrà-ERC  sinó
l’historiador  ........  I  no  troba  bé  que  aquest  grup  s’atribueixi  un  treball  tan
exhaustiu  quan  l’únic  que  han fet  és  fer-se  fotocòpies  i,  a  més,  interpretar-ho
malament  fins  al  punt  que  el  mateix  historiador  li  ha  fet  saber  que  les  llistes
presentades en la  moció  són incorrectes.  I  amb aquestes modificacions  que  es
proposen llavors sí donarà suport a la moció.    

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-
ERC, que pregunta si estan dins de termini aquestes esmenes malgrat presentar-se
avui mateix al Ple.

La secretària respon afirmativament. 

Seguidament,  el  Sr.  Fernàndez  comenta  que  abans  que  el  seu  grup  municipal
presentés aquesta moció es va parlar durant moltes hores amb el Sr. ...... i li va
semblar correcte. I precisament avui, quan la CUP ha presentat aquestes esmenes,
ha tornat a parlar amb l’historiador i no ha vist cap problemàtica respecte al que
ara s’està plantejant. 
Creu que això és una rebequeria  d’última hora de la  CUP i  no la  troba lògica.
Primer, sense parlar-ho abans amb el seu grup municipal quan se’ls podia haver
comentat fa tres dies.

La segona esmena està motivada perquè el redactat dels llistats és erroni, i estan
disposats a canviar-ho. Però en cap moment està disposat a canviar res del que es
planteja  en  la  primera  esmena  ja  que  aquesta  moció  també  s’ha  presentat  a
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i la va aprovar tothom, per exemple. I si ara la
CUP vol buscar els tres peus al gat, el grup municipal d’ICelrà-ERC es queda el
quart peu i accepta la segona esmena però no la primera.    

L’alcalde respon que ja té preparada una altra moció amb caràcter d’urgència en els
mateixos termes, però correctes, en el cas que el grup municipal d’ICelrà-ERC no
accepti aquestes esmenes. Ha parlat personalment amb el Sr. ....... i fins i tot ell
hagués  preferit  que  no  sortís  el  seu  nom a la  moció,  aspecte  que  ni  se  li  va
consultar. El Sr. ..... va demanar el telèfon de l’alcalde abans per treballar aquest
tema  i  la  documentació  que  hi  ha  a  l’Ajuntament,  més  àmplia  que  la  del  Sr.
Fernàndez, ell se la va sol·licitar i el Sr. ....... la va fer arribar en menys de cinc
minuts.  Aquesta  feina  l’ha  fet  l’historiador  i,  en  tot  cas,  el  GM ICelrà-ERC ha
fotocopiat la documentació publicada als diaris i, a més, s’ha atribuït la realització
d’aquest treball tan exhaustiu, el que demostra molt poca ètica. 
Els historiadors són historiadors i els partits polítics són partits polítics i en el fons
de la qüestió ja hi estem tots d’acord, l’únic que fa falta és mirar hemeroteca per
saber qui ha fet realment tota aquesta feina. Per aquest motiu, la CUP l’únic que
pretén és atribuir-li  tot el  mèrit  a la persona que realment ha fet això,  que és
l’historiador. 

El Sr. Fernàndez pregunta que si la CUP ja tenia aquesta qüestió a plantejar abans
perquè  s’ha  esperat  a  dir-ho  al  Ple  i  no  va  dir  res  a  la  Comissió  Informativa
Directorial celebrada prèviament.

L’alcalde respon que en la Comissió ja es va dir que ho estaven mirant, a la qual
cosa el Sr. Fernàndez pregunta per què ningú l’ha trucat per comentar que hi havia
previstes aquestes modificacions. I critica que s’ha fet això amb total traïdoria. 



L’alcalde insisteix que realment cal parlar del fons de la qüestió i que segurament
també es podia haver comunicat amb més temps. De fet, a la Comissió Informativa
Directorial ja va dir que s’ho estava mirant. 

El Sr. Fernàndez diu, aleshores, que no han decidit res fins avui a última hora i que
si no es podia haver decidit abans.

L’alcalde diu que ha presentat unes esmenes perquè considera que fan justícia. I
considera que si el GM ICelrà-ERC hagués fet un treball tan exhaustiu i sabessin
tant s’haguessin adonat que la majoria de les llistes, excepte una, deixen molt clar
que són “de canje” i que fins i tot el mateix Sr. ..... va insistir i advertir que no
s’havien de barrejar quan les va fer arribar a l’Ajuntament.  

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero, secretària, que respon a
la pregunta efectuada pel Sr. Fernàndez quant als terminis per presentar esmenes i
diu que d’acord amb el que disposa el Reglament Orgànic Municipal, les esmenes es
poden presentar  fins  a tres hores abans d’iniciar-se la  sessió  del Ple.  Per tant,
aquestes s’han presentat dins de termini ja que s’han presentat al migdia i és quan
ha fet  el  trasllat  de les  mateixes  als  regidors  i  regidores perquè  en tinguessin
coneixement. 

En relació  amb aquest  assumpte,  la  secretària  també els recordava quin era el
procediment a seguir en aquest supòsit i que, de conformitat amb el ROM, és el
següent:

A continuació de llegir-se o explicar-se la moció, es llegiran o explicaran les
esmenes presentades.

A aquests efectes, l'alcalde podrà donar la paraula als regidors o regidores
que les haguessin plantejat, per a que donin compte d'elles. 

Un cop llegida o explicada la moció i les esmenes plantejades l’alcalde obrirà
el torn de paraules. 

Si ningú fes ús de la paraula, en primer lloc es sotmetran a votació aquestes
esmenes, i  per últim la moció resultant,  excepte que el  proponent de la
moció, ICelrà-ERC, les faci seves, alterant la redacció de la seva proposta
amb la incorporació derivada de les esmenes, en el qual cas tant sols es
sotmetrà a votació la moció en la seva nova redacció. 

El Sr. Fernàndez respon que el seu grup no accepta la primera esmena i sí accepta
la segona. 

En aquest cas, la secretària indica que procedeix la votació de les esmenes per
separat i després votar la moció resultant. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT,
que  comenta  que  independentment  de  les  picabaralles  que  puguin  existir  amb
aquesta moció, el que és important és que es pogués tirar endavant aquesta moció.

El Sr. Fernàndez comenta que en els dotze anys que fa que forma part del Ple
aquesta situació  no s’havia donat mai  i  es tractava de consensuar  que tots  els
grups municipals presentaven l’esmena. Però en aquest cas no hi ha hagut aquesta
oportunitat de presentar-la conjuntament sinó que s’ha anat directament a caçar-
la, motiu pel qual es ratifica en la seva votació.



Un cop sotmesa a votació l’esmena 1, referent al paràgraf 5, s’aprova per majoria
absoluta.

Vots a favor (7)

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

Vots en contra (4)

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

Abstencions (2)

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

I un cop sotmesa a votació l’esmena 2, referent al paràgraf 7, s’aprova per majoria
absoluta.

Vots a favor (11)

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

Abstencions (2)

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

La secretària indica que les esmenes 1 i 2 s’ha acceptat per majoria absoluta i, per
tant, la moció resultant seria incorporant ambdues esmenes.

El  Sr.  Fernàndez  mostra  la  seva  disconformitat  perquè  es  tracta  d’una  moció
presentada pel seu grup municipal però, donat que el més important és el bé dels
ciutadans de Celrà i  malgrat aquesta mala jugada que considera que l’equip de
govern ha realitzat, finalment votarà a favor de la mateixa amb la incorporació de
les dues esmenes. I, com a mínim, ells sí queden com senyors. 

Incorporant aquestes esmenes, la moció quedaría redactada de la manera següent:

El decret franquista de 27 d'agost de 1938 obligava tots els ciutadans i ciutadanes de
l'Estat espanyol a lliurar al  Banc d'Espanya les pessetes emeses per la República
després del 18 de juliol de 1936 si no volien ser jutjats per contraban. L'anomenaven
"papel moneda puesto en circulación por el enemigo o dinero rojo". 

A Girona, el Butlletí Oficial de la Província va publicar aquest decret el 28 de març de
1939 i  el  governador civil  Antonio F.  de Correa Veglison,  el  4  d'abril,  signava la



circular que posava en marxa el procés a la capital i a tots els pobles. Per evitar que
algun Ajuntament es fes l'orni,  el  17 d'abril  de 1939, ara fa justament 80 anys,
signava una altra circular on declarava obligatori i urgent que els governs municipals
que  no  tinguessin  oficina  bancaria  al  poble  passessin  per  la  sucursal  del  Banc
d'Espanya, on s'informaria de com havien de procedir els ajuntaments en la retirada
del paper moneda posat en circulació per l'enemic. 

Així doncs, en aquells municipis que no disposaven de sucursal bancaria, com és el
cas  de Celrà,  els  ciutadans i  ciutadanes havien de lliurar  sense compensació  les
pessetes republicanes emeses després del 18 de juliol de 1936 al seu Ajuntament per
tal de retirar-les de la circulació i aquest les havia d’entregar al Banc d'Espanya. 

Així,  la sucursal  de Girona del  Banc d'Espanya va rebre  centenars de milions de
pessetes  amb trameses procedents  de  tots  els  racons  de  la  província  fetes  pels
propis ciutadans, els bancs que hi havia a l'època o pels ajuntaments. 

Pel que fa a Celrà, després d’un treball exhaustiu de l’historiador Narcís Castells, ha
pogut  aconseguir  la  documentació  que  s'acompanya  com  a  rotundes  proves
documentals per emprendre una reclamació davant l'Estat Espanyol de sol·licitud de
devolució de les pessetes comissades en els dies més foscos de la postguerra als
nostres veïns i veïnes. 

D'acord amb la documentació que s'adjunta unes 600 persones, veïns i veïnes de
Celrà, l'any 1939 varen lliurar a aquest Ajuntament un import total de 2.699.766
pessetes, que avui equivaldrien a 37.526.754 €. 

S'adjunta una llista, tot i que incomplerta, de les persones que entregaren diners a
l'Ajuntament  de  Celrà.  S'adjunten  també  els  rebuts  d'ingrés  al  Banc  d'Espanya
efectuats per aquest Ajuntament, amb dates de 7 i 21 de juliol de 1939. 

És per tot això que el grup municipal ICelra-ERC-AM proposa al Ple de l'Ajuntament,
amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Directorial,  l'adopció  del
següent 

ACORD

Que aquest Ajuntament, com a persona jurídica que en el seu moment va incautar,
recollir i ingressar al Banc d'Espanya els diners dels 597 ciutadans i ciutadanes de
Celrà,  treballi  per  presentar  una  demanda  administrativa  davant  el  Consell  de
Ministres i iniciar la via contenciosa adient amb l'objectiu que es restitueixi l'espoli
franquista de diner republicà dels veïns i veïnes de Celrà i xifrat en 2.699.766,5 de
les antigues pessetes republicanes, a dia d'avui amb un valor aproximat actualitzat
de 37.526.754,36 d'euros. Diner del poble que hauria de retornar al lloc on va ser
requisat de forma injusta i il·legal.

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

Vots a favor (13)

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

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

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



13.  DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DEL  COMPTE  GENERAL  DE  LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018.

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Ramon  Boada  Oliveras,  interventor,  que
explica que l’import del pressupost de despeses ascendeix a 8.495.000 €, dels que
s’han  reconegut  obligacions  per  valor  de  6.510.000  €,  que  representa  un
percentatge d’execució d’un 76,6 %.

Quant als pagaments, s’ha pagat el 96,8 % de totes les obligacions reconegudes,
quedant al final de l’exercici 209.180,00 €.

I, pel que fa als ingressos, s’han reconegut drets per valor de 6.291.712,00 €, que
equival a un 74 % del pressupost definitiu. 

S’ha recaptat un 90 % per un valor de 5.680.000,00 €.

Amb això, el Sr. Boada indica que el resultat pressupostari sigui ajustat positiu per
un import de 460.005.00 €.

Respecte a l’estat de romanent de Tresoreria, a la finalització de l’exercici és de
3.207.269,00 €.

I pel que fa a l’endeutament financer s’han amortitzat la totalitat dels préstecs i,
per tant, és de 0 €.

Quant  al  compliment  dels  objectius  de  la  Llei  d’estabilitat  pressupostària  s’han
complert tots els termes que preveu la mateixa amb una capacitat de finançament
de 42.377,00 € amb un increment de la despesa computable per sota del límit que
marca la Llei i, per tant, això és positiu.

Seguidament,  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. Format per la Intervenció el Compte General de la corporació de l’exercici 2018,
per Decret d'Alcaldia 208/2019, de 7 de març, es va convocar la Comissió Especial de
Comptes pel dia 26 de març de 2019.

Aquest dia, el Compte General es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de
Comptes, que el va informar favorablement. 

2.  El  Compte  General,  amb  l'informe  de  la  Comissió,  es  va  exposar  al  públic
mitjançant un edicte que es va publicar al BOP de Girona número 62, de 28 de març
de 2019, a l’e-tauler des del 28 de març fins al dia 3 de maig de 2019 i al tauler
d’anuncis de la corporació pel termini de quinze dies durant els quals i vuit més els
interessats podien presentar reclamacions, objeccions o observacions.

Durant aquest termini no se’n va presentar cap.

3. Per Decret d’Alcaldia 402/2019 es va convocar la segona reunió de la Comissió
Especial de Comptes pel dia 7 de maig de 2019, on es va acordar elevar el Compte
General  al  Ple  de  la  corporació  juntament  amb els  justificants  i  antecedents  per
aprovar-los.

FONAMENTS DE DRET



1. S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al
212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

2. L’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala que acompanyat
dels informes de la Comissió Especial de comptes i de les reclamacions formulades, el
Compte general se sotmetrà al Ple de la corporació per aprovar-lo abans del dia 1
d’octubre.

3. L’article 214.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala que les entitats
locals rendiran al Tribunal de Comptes el Compte general aprovat.

4. L’article 4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, disposa
que les corporacions locals han de remetre els comptes de cada exercici directament
a la Sindicatura de Comptes.

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

ACORD

Aprovar el compte general de la corporació de l'exercici 2018, de conformitat amb
l’informe d’Intervenció, i remetre’l a la Sindicatura de Comptes.

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

Vots a favor (13)

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

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

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

14.  ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

No n’hi ha.

II
PART DE CONTROL

15.DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA. 

DECRET INTERESSAT CONCEPTE

2019DECR000394 SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
DEC  CONVOCATORIA  COMISSIO
INFORMATIVA  DIRECTORIAL  7  MAIG
2019

2019DECR000393
ENS  -  EDUCACIÓ,  FORMACIÓ  DE  LES
PERSONES

DEC AUTORITZACIÓ US ESPAI AULA

2019DECR000392 RH - RECURSOS HUMANS DEC  PAGAMENT  FORMACIÓ  "CURS



VIGILANT MUNICIPAL"

2019DECR000391 SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ DEC REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE

2019DECR000390 OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA ATORGAMENT  LLICENCIA  D'OCUPACIO
TEMPORAL VIA PUBLICA

2019DECR000389 RH - RECURSOS HUMANS PAGAMENT CURS FORMACIO

2019DECR000388
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

ADJUDICACIO  CTE  MENO  SERVEIS:
NETEJA  EDIFICI  MUNICIPAL  CASA
FELIU

2019DECR000387
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

ADJUDICACIO  CTE  MENOR  SERVIES:
REVISIO  GENERAL  I  MANTENIMENT
PREVENTIU CTE TRANSF. EDAR

2019DECR000386 RH - RECURSOS HUMANS PAGAMENT CURS FORMACIO

2019DECR00038
5 

URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

DEC  AOTRGAMENT  LLICENCIA
OCUPACIO  TERRENYS  ÚS  PUBLIC
LOCAL

2019DECR00038
4 

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

DEC  SOL  SUB  DDGI:  TASTETS  DE
CELRA

2019DECR00038
3 

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

DEC SOL SUBVENCIO DIGI: REPARACIO
DANYS  PER  PLUGES  OCTUBRE  I
NOVEMBRE18

2019DECR00038
2 

JO - JOVENTUT DEC AUTORITZACIO US ESPAI PUBLIC
MUNICIPAL

2019DECR00038
1 

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ DEC  CONVOCATORIA  PLE
EXTRAORDINARI 30 ABRIL 2019

2019DECR00038
0 

INT - INTERVENCIO DEC APROVACIO FAC F14-2019 

2019DECR00037
9 

SG - SECRETARIA DEC PAGAMENT SUBVENCIO FACANES
CASC ANTIC

2019DECR00037
8 

SS - SERVEIS SOCIALS DEC  EMISSIO  TARGETA  APARCAMENT
PER A PERSONES AMB DISMINUCIO

2019DECR00037
7 

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA DEC APROVACIO MODIF PRESSUP 4-19
PER  GENERACIO CREDIT

2019DECR00037
6 

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

DEC  CONTRACTE  MENOR
SUBMINISTRAMENT EQUIP MEGAFONIA
CAMPANAR ESLGESIA

2019DECR00037
5 

MA - MEDI AMBIENT
ADJUDICACIO  CTE  MENOR  SERVEIS:
SEMBRA D'ESCOCELLS D'ARBRES

2019DECR00037
4 

SS - SERVEIS SOCIALS
DEC  EMISSIO  TARGETA  APARCAMENT
PER A PERSONES AMB DISMINUCIO

2019DECR00037
3 

RH - RECURSOS HUMANS
CONTRACTACIO  LABORAL  TEMPORAL
COM A EDUCADORA EB MUNICIPALS

2019DECR00037
2 

URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

DEC  ATORGAMENT  LLICENCIA
OCUPACIO  TEMPORAL  TERRENYS  US
PUBLIC LOCAL

2019DECR00037
1 

URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

DEC  ATORGAMENT  LLICENCIA
OCUPACIO  TEMPORAL  TERRENYS  US
PUBLIC LOCAL

2019DECR00037
0 

RH - RECURSOS HUMANS
DEC  CONCESSIO  AJUT  FAMILIAR  PER
MATRIMONI

2019DECR00036
9 

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

DEC  CONCESSIO  AUTORITZACIÓ  US
SALA ENTITATS

2019DECR00036
8 

URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

DONAR  PER  COMPLIMENTAT  TRAMIT
COMUNICACIO PREVIA OBRA MENOR 

2019DECR00036
7 

INT - INTERVENCIO
DEC 367-19 APROVACIO FACTURES F-
2019-13

2019DECR00036
6 

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
DEC  CONVOCATORIA  JUNTA  GOVERN
LOCAL 16 ABRIL 2019

2019DECR00036
5 CON - CONTRACTACIÓ

DEC  INCOACIO  EXPEDIENT
TRAMITACIO CTE ADM: SERVEIS CASAL
ARTISTIC

2019DECR00036
4 

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE
PRIVAT: ESPECTACLE UNA NIT AMB EL
MAG LARI

2019DECR00036
3 

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,

DEC  ADJUDICACIO  CTE  MENOR
SUBMINISTRAMENT:  ADQUISICIO



SUBMINISTRAMENT SENYALS TRANSIT
2019DECR00036
2 

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE:
ESPECTACLE HIPPOS

2019DECR00036
1 

SG - SECRETARIA
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR
SERVEIS: CURS INTENSIU BODY MIND
CENTERING

2019DECR00036
0 

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

DEC  ADJUDICACIO  CTE  MENOR
SERVEIS: PUBLICITAT I COMUNICACIO
ACTES /ACTIVITATS AJUNTAMENT

2019DECR00035
9 

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE
PRIVAT: TALLER SOUNDPAINTING

2019DECR00035
8 

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
DEC  AUTORITZACIO  PER  INSTAL  DE
TAULES  EN  VIA  PUBLICA  CAMPANYA
ELECTORAL

2019DECR00035
7 

SG - SECRETARIA
DEC  LOCALS  I  ESPAIS  PUBLICS
CAMPANYA ELECTORAL

2019DECR00035
6 

MA - MEDI AMBIENT
DEC  ATORGAMENT  LLICICENCIA
CONDUCCIO GOS POT PERILLOS

2019DECR00035
5 

MA - MEDI AMBIENT
DEC  APROVACIO  FACTURA  PAPER  I
CARTRO GENER I FEBRER 2019

2019DECR00035
4 INT - INTERVENCIO

DEC APROVACIO LIQUIDACIONS TAXA
PRESTACIO SERV MENJADOR MARÇ19 E
BRESSOL

2019DECR00035
3 

RH - RECURSOS HUMANS DEC PAGAMENT LOCOMOCIO I DIETES
ABRIL 2019

2019DECR00035
2 

INT - INTERVENCIO DEC APROVACIO FACTURA LLUM I GAS
TEATRE ATENEU

2019DECR00035
1 

INT - INTERVENCIO DEC APROVACIO FACTURES F12-2019 

2019DECR00035
0 

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ,
COMERÇ I CONSUM

DEC  ADJUDICACIO  CTE  MENOR
SERVEIS:  ASSESSORAMENT
ORIENTACIO LABORAL

2019DECR00034
9 

SG - SECRETARIA
DEC  EMPLAÇAMENT  CARTELLS
CAMPANYA ELECTORAL MUNICIPALS

2019DECR00034
8 

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ,
COMERÇ I CONSUM

DEC APROV AVANTPROJ PLANTA BAIXA
TORRE  DESVERN  PER  CENTRE
INTEPRETACIO

2019DECR00034
7 

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

DEC  ADJUDIC  CTE  MENOR  SERVEIS:
DINAMITZACIO PROJECTE A-TACA

2019DECR00034
6 

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

DEC  ADJUDIC  CTE  MENOR  SERVEIS:
REPARACIO SEIENTS ATENEU

2019DECR00034
5 

SG - SECRETARIA DEC  PAGAMENT  FACTURA
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC

2019DECR00034
4 

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ,
COMERÇ I CONSUM

DEC  ADJUDICACIO  CTE  MENOR
SERVEIS:  FORMACIO  I  ORIENTACIO
LABORAL

2019DECR00034
3 

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ DEC REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE

2019DECR00034
2 SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

DEC APROVACIO CONVENI COL PER A
FORMACIO PRACTICA EN CENTRES DE
TREBALL

2019DECR00034
1 

ST - SERVEIS TECNICS
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES:
FORMACIO  DE  DOS  GUALS  PER  A
MINUSVALIDS

2019DECR00034
0 

ST - SERVEIS TECNICS
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES:
CANVI 2 FINESTRES ESCOLES VELLES

2019DECR00033
9 

INT - INTERVENCIO
DEC  MANTENIR  PLAÇA  ESCOLA
BRESSOL D'UN INFANT

2019DECR00033
8 

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

DEC  ADJUDICACIÓ  CTE  MENOR
SERVEIS:  SENYALIZACIO
HORITZONTAL

2019DECR00033
7 

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

DECSOL·LICITAR  A  DIPSALUT  PT10
CONTROL PLAGUES 2019

2019DECR00033
6 

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

DEC  ADJUDICACIO  CTE  MENOR
SERVEIS: TREBALLS SEGA



2019DECR00033
5 

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

DEC ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES:
CONSTRUCCIO JARDI

2019DECR00033
4 

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

DEC  ADJUDICACIÓ  CTE  MENOR
SERVIES: REPARACIO TANCA TENNIS

2019DECR00033
3 

URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

DEC  ATORGAMENT  LLICENCIA
OCUPACIO TEMPORAL VIA PUBLICA

2019DECR00033
2 

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

DEC  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS:
LLOGUER AMBULANCIA FESTA MAJOR

2019DECR00033
1 

URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

DEC  DONAR  PER  COMPLIMENTAT
TRAMIT  COMUNICACIO  PREVIA  OBRA
MENOR

2019DECR00033
0 

MA - MEDI AMBIENT DEC ADJ CONTRACTE MENOR SERVEIS:
CAMPANYA COMPOSTATGE CASOLA

2019DECR00032
8 

ST - SERVEIS TECNICS
DEC ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES:
REPARACIO  ESQUERDA  ESCOLES
VELLES

2019DECR00032
7 ST - SERVEIS TECNICS

DECADJUDICACIO CTE MENOR OBRES:
INSTAL·LACIO  PLADUR  ESCOLES
VELLES

2019DECR00032
6 

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ DEC CONVOCATORIA PLE ORDINARI 9
ABRIL 2019

2019DECR00032
5 

INT - INTERVENCIO DEC  APROVACIO  REMESA  FACTURES
F11-2019

2019DECR00032
4 

MA - MEDI AMBIENT
DEC  ATORGAMENT  LLICENCIA
CONDUCCIO   GOS  POTENCIALMENT
PERILLOS

2019DECR00032
3 

INT - INTERVENCIO
DEC APROVAR ALTA ESCOLA BRESSOL
CURS 2018-2019 D'UN INFANT

2019DECR00032
2 

SG - SECRETARIA
DEC  DECRET  REL  DEFINITIVA  ADM
EXCL BORSA AUXADM

2019DECR00032
1 RH - RECURSOS HUMANS

DEC  RECONEIXEMENT  SERVEIS
PRESTATS  EN  ALTRES
ADMINISTRACIONS PUBLIQUES

2019DECR00032
0 

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA
APROVACIO  LIQUIDACIONS  PRB:
CURSOS I TALLERS ESPORTIUS ABRIL-
JUNY 2019

2019DECR00031
9 

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

DEC  PAGAMENT  SEGONA  PART
SUBVENCIO TALLER HISTORIA

2019DECR00031
8 

INT - INTERVENCIO
 APROVACIO  AJORNAMENT  DEUTE
PENDENT

2019DECR00031
7 

INT - INTERVENCIO DEC COMPENSACIO CREDITS I DEUTES

2019DECR00031
6 

SS - SERVEIS SOCIALS
DEC  CONCESSIO  AJUT  ECONOMIC
D'URGENCIA SOCIAL

2019DECR00031
5 

SS - SERVEIS SOCIALS DEC ESMENA ERRADA DECRET 287/19

2019DECR00031
4 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

APROVACIÓ  LIQUIDACIONS  TAXA
PRESTACIO  SERVEI  EMD:  ABRIL-JUNY
2019

2019DECR00031
3 

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA
APROVACIO  LIQUIDACIONS  PREU  PB:
SERVEI CURSOS I TALLERS ABRIL-JUNY
2019

2019DECR00031
2 CON - CONTRACTACIÓ

DEC  INCOACIO  EXPED  ADM  PER
TRAMITAR  CTE  ADM  CONCESSIO
SERVEI INSTAL PISCINES MUNICIPALS

2019DECR00031
1 

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ DEC  CONVOCATORIA  JUNTA  GOVERN
LOCAL 2 ABRIL 2019

2019DECR00031
0 

RH - RECURSOS HUMANS
DEC  CONTRACTACIO  LABORAL
TEMPORAL  COM  A  AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

2019DECR00030
9 

URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

DEC  DONAR  PER  COMPLIMENTAT
TRAMIT  COMUNICACIO  PREVIA  OBRA
MENOR

2019DECR00030
8 

URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

DEC  DONAR  PER  COMPLIMENTAT
TRAMIT  COMUNICACIO  PREVIA  OBRA



MENOR
2019DECR00030
7 

ENS  -  EDUCACIÓ,  FORMACIÓ  DE  LES
PERSONES

DEC AUTORITZACIÓ US ESPAI PATI A
ESCOLA FALGUERES

2019DECR00030
6 

MA - MEDI AMBIENT DEC  ADJ  CTE  MENOR  SERVEIS:
CONTROL VESPA ASIATICA

2019DECR00030
5 

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

DEC  AUTORITZACIO  FESTES
ANIVERSARI

16. PRECS I PREGUNTES.

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

Com  han  fet  altres  regidors  abans,  agrair  la  feina  feta  pels  tècnics  i
treballadors de l’Ajuntament ja que òbviament, sense ells i amb tantes hores
de molts dels regidors a temps parcial seria molt difícil que tot això tirés
endavant. 

Des del nostre grup municipal agraïts i  ha estat un plaer compartir  taula
amb alguns regidors que no hi seran i els hi desitgem sort a tot arreu on
estiguin, tant aquí com fora d’aquí. Nosaltres molt contents d’haver estat
aquests  quatre  anys  aquí  i,  com  bé  se  sap,  ens  tornem a  presentar  i
esperem tenir uns resultats més macos per poder arribar a poder governar
algun dia ja que suposo que ha de ser bastant bo prendre decisions que
arriben a bon port i veure que la gent respon i respon en positiu. 

És evident que segur que heu fet algun error i quan nosaltres hem detectat
algun hem donat un toc d’atenció quan ha sigut necessari. Hem sigut un
grup municipal  que ha  posat  molta  facilitat  a  tot  plegat  perquè aquesta
legislatura  de  quatre  anys  passés  força  còmoda,  exceptuant  certes
diferències i algunes picabaralles. Tot ha anat avançant i amb bon ritme i
estic  content  perquè  dins  del  que  s’ha  fet  en  aquests  quatre  anys  he
comprovat que part de les coses que el  meu grup tenia en el  programa
electoral s’han realitzat, i això és un percentatge força elevat. 

Certes  polítiques  que  cadascú  les  té  i  les  veu  de  manera  diferent  però
sembla que hi congeniem bastant també amb el grup dICelrà-ERC doncs
més o menys el 75 % de les propostes acaben sent bastant unitàries i el 25
% restant són les que ens diferencien una mica els uns dels altres. Contents
perquè veiem que part del que presentàvem ha estat realitzat i orgullosos
d’això també. 

Molta sort a tothom i esperem veure’ns aviat alguns de nosaltres. 

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

M’acomiado i,  com sabeu, seguiré en el  poble veí.  Molt satisfeta d’haver
pogut viure l’Ajuntament de tan a prop i al costat també i encoratjar tots els
veïns i veïnes de Celrà perquè en algun moment de la seva vida passin per
aquí, pel capdavant, perquè a final el poble el fem tots i ajuda a implicar-se
d’una manera activa. 

Molta sort a tots tant aquí com a qualsevol lloc.  

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



Hem tingut picabaralles però crec que la gran majoria del que s’ha aprovat
aquí en aquests quatre anys ha sigut per unanimitat. I si no hi ha aquestes
picabaralles tampoc té sentit que hi hagi una oposició perquè si no discutim
no sé què venim a fer. 

Gràcies  a  tots.  Jo  em segueixo  presentant,  junt  amb en  Dani,  en  Pitu,
l’Eulàlia i la Sònia. I, expressament, gràcies al poble de Celrà per aguantar-
nos a tots. 

CLOENDA.  Sense cap altre assumpte per tractar, un cop l’alcalde conclou la sessió
i l’aixeca a les 22.00 hores del que, com a secretària, dono fe.


	Alcalde
	DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

