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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 10/2019
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 29 de juliol de 2019
Horari: de 20.00 h a 20.25 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 29 de juliol 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 extraordinària 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. Daniel Jiménez Elvira
Sra. Montse Carré Dalmau

Regidors/es

Sra. Sònia Fortià Martí
Sr. Albert Lòpez Guàrdia
Sr. Aram Aymerich Besalú
Sr. Robert Vilà Brugués
Sra. Anna M. Coll Pascual
Sr. Manel Roqueta Casalprim
Sr. David Mas Roselló

Secretària 

Sra. Rosa Maria Melero Agea

Absents

Sr. Miquel Rossell Molar, que excusa la seva absència
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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 que són els següents:

1.  DONACIÓ  DE  COMPTE  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  581/2019,  DE  16  DE
JULIOL,  MITJANÇANT  EL  QUAL  S’ADSCRIUEN  ELS  DIFERENTS  VOCALS
REPRESENTANTS  DELS  GRUPS  POLÍTICS  MUNICIPALS,  UNA  VEGADA
DESIGNATS  PEL  GRUP  CORRESPONENT,  A  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA
DIRECTORIAL I A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.  

L’alcalde explica que es dóna compte d’aquest Decret d’Alcaldia segons el qual els
diferents grups municipals de l’Ajuntament han designat els seus representants en la
Comissió Informativa Directorial i la Comissió Especial de Comptes. 
I es transcriu íntegrament el Decret esmentat:

De  conformitat  amb  l’acord  adoptat  pel  Ple  en  la  sessió  extraordinària  d’organització  i
funcionament de 8 de juliol  de 2019, es va constituir una única Comissió Informativa de
caràcter  Permanent,  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DIRECTORIAL,  i  la  Comissió  Especial  de
Comptes, establint-se que ambdues estarien integrades pels membres següents:

PRESIDENT: l'alcalde o regidor/a en qui delegui (en aquest cas caldrà la prèvia elecció i
proposta en el sí de la Comissió)

VOCALS:

1 representant del Grup Municipal de la candidatura d’Unitat Popular – Alternativa
Municipalista (CUP-AMUNT)

1 representant del Grup Municipal Fem Celrà- Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal (FC-ERC-AM)

1 representant del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-candidatura
de progrés (PSC-CP)

   1 representant del Grup Municipal de Junts per Celrà (JxCAT-JUNTS)

     SECRETÀRIA: la secretària de l'Ajuntament

En el mateix acord plenari s'indicava que els diferents grups polítics municipals havien de
designar  els  seus  representants,  titular  i  suplent,  quedant  facultat  l’alcalde,  mitjançant
Decret,  per procedir al nomenament dels membres integrants de la Comissió Informativa
Permanent i de la Comissió Especial de Comptes.

En dates 10 de juliol de 2019 (registre d'entrada municipal número 4325), 12 de juliol de
2019 (registre d’entrada municipal número 4353) i 15 de juliol (registres  d’entrada municipal
número 4378 i  4406)  la CUP-AMUNT, FC-ERC-AM, PSC-CP i  JxCAT-JUNTS han presentat,
respectivament, un escrit designant com a membres titulars i suplents els seus regidors i
regidores.

De conformitat amb el que preveu l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article l'article 60.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya (TRLMRLC) i  amb  l’article  79 del  Reglament Orgànic Municipal  (ROM), tots els
grups polítics municipals, en proporció a la seva representativitat en l’Ajuntament, tenen dret
a participar, mitjançant la presència de regidors o regidores, en els òrgans complementaris
de l’Ajuntament que tinguin per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin
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de ser sotmesos a la decisió del ple i el seguiment de la gestió de l’alcaldia, Junta de Govern
Local  i  els  regidors  i  regidores  que  ostentin  delegacions,  amb la  possibilitat  prevista  en
l’article 58.3 per remissió de l’article 60.5 del TRLMRLC, de constituir comissions informatives
en les que tots els grups polítics municipals tinguin el mateix número de membres, sempre
que s’apliqui en les seves votacions el sistema de vot ponderat, de la que ha fet ús aquest
Ajuntament, tal i com recull l’article 80 del ROM.

Tenint  en  compte  que,  de   conformitat  amb el  que  disposa  l’article  126  del  Reglament
Orgànic  Municipal,  aquesta  alcaldia  és  competent  per  adscriure  als  diferents  vocals
representants dels grups polítics, una vegada designats pel grup corresponent.

Per tot l’ exposat, des d’aquesta Alcaldia 

DECRETO

Primer.   Adscriure com a vocals de la COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL, a proposta
dels diferent grups polítics municipals,  els  regidors i  regidores que tot seguit  s’indicaran,
quedant integrada de la manera següent:

PRESIDENT: Sr. Daniel Cornellà Detrell

VOCALS:

1 representant del Grup Municipal de la candidatura d’Unitat Popular – Alternativa
Municipalista (CUP-AMUNT)

TITULAR: Sr. Josep Bartis Fàbrega
SUPLENT: Sra. Eulàlia Ferrer Benito

1 representant del Grup Municipal Fem Celrà- Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal (FC-ERC-AM)

TITULAR: Sr. Miquel Rossell Molar
    SUPLENT: Sr. Robert Vilà Brugués

1 representant del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-candidatura
de progrés (PSC-CP)

Sr. Manel Roqueta Casalprim

   1 representant del Grup Municipal de Junts per Celrà (JxCAT-JUNTS) 

Sr. David Mas Roselló

     SECRETÀRIA: Rosa M. Melero Agea

Fixar les sessions ordinàries de la Comissió Informativa Directorial els dimarts anteriors a la
celebració del Ple ordinari, a les 19 hores.

Segon.  Adscriure com a vocals de la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, a proposta dels
diferent grups polítics municipals, els regidors i regidores que tot seguit s’indicaran, quedant
integrada de la manera següent:

PRESIDENT: Sr. Daniel Cornellà Detrell

VOCALS:

1 representant del Grup Municipal de la candidatura d’Unitat Popular – Alternativa
Municipalista (CUP-AMUNT)
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TITULAR: Sr. Josep Bartis Fàbrega
SUPLENT: Sra. Eulàlia Ferrer Bentio

1 representant del Grup Municipal Fem Celrà- Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal (FC-ERC-AM)

TITULAR: Sr. Miquel Rossell Molar
    SUPLENT: Sr. Robert Vilà Brugués

1 representant del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-candidatura
de progrés (PSC-CP)

Sr. Manel Roqueta Casalprim

   1 representant del Grup Municipal de Junts per Celrà (JxCAT-JUNTS)

Sr. David Mas Roselló

     SECRETÀRIA: Rosa M. Melero Agea

Tercer. Donar  compte  d’aquesta  resolució  al  ple  de  l’Ajuntament  en  la  propera  sessió
extraordinària que es convoqui en compliment del previst en l’article 23.2 del Reglament
Orgànic  Municipal,  en  concordança  amb  l’article  38  del  Reglament  d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

El Ple es dóna per assabentat. 

2. DONACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ 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 LES MESURES DE
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS CORRESPONENT
AL SEGON TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2019.

L’alcalde explica que el període mitjà de pagament se situa en 10,7 dies, el nombre de
pagaments  ha  estat  de  1.053.  A  l’hora  de  tancar  aquest  informe  d’Intervenció
quedaven 85 factures per pagar per un import de 47.844,81 € i que feia 6,08 dies que
havien tingut entrada a l’Ajuntament.  

El Ple es dóna per assabentat. 

3. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA AL CONSELLER D’EMPRESA I OCUPACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES FESTES LOCALS AL MUNICIPI
PER A L’ANY 2020.

L’alcalde explica que cal triar dos dies i, com sempre, són el dilluns de la Festa Major i
Sant Narcís. És a dir, 4 de maig i 29 d’octubre de 2020, respectivament. 

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:

L’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel què s’aprova el
text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, indica que les festes laborals no poden
excedir de catorze a l’any, de les quals dues són locals. I el Decret 177/1980, de 3 d’oc-
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tubre, estableix que aquestes dues festes locals es fixaran per Ordre del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.

L’ORDRE TSF/116/2019, de 7 de juny, estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l'any 2020.

És competència del Ple proposar les dues festes locals, d’acord amb l’article 46 del RD
2001/83, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i
descansos.

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

                                                         
ACORD

Primer. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya les festes locals del municipi de Celrà per a l'any 2020:

-  4 de maig de 2020
                                      - 29 d’octubre de 2020

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. 

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

Vots a favor (12)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia  Ferrer  Benito,  senyor  Daniel  Jiménez  Elvira,  senyora  Sònia  Fortià  Martí,
senyora Montse Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram Aymerich
Besalú

GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués i senyora Anna M. Coll Pascual

GM PSC-CP: senyor Manel Roqueta Casalprim

GM JXCELRÀ-JUNTS: senyor David Mas Roselló

4. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  GIRONÈS  PER  A
L’ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE COMARCAL BUS DE NIT A LES FIRES DE GIRONA.

L’alcalde cedeix la  paraula al  senyor Aram Aymerich Besalú,  regidor de Joventut  i
Patrimoni,  que  explica  que,  com  ja  fa  anys,  l’Ajuntament  de  Celrà  considera
convenient adherir-se a aquest conveni amb la finalitat que la gent de Celrà pugui
anar i tornar de les Fires de Girona durant els dies de més afluència per les nits i
sense necessitat d’agafar els seus vehicles. El cost d’aquest servei és de 2.000 € per a
l’Ajuntament. 

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:
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ANTECEDENTS DE FET

1. L’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal del Gironès, juntament amb altres
ajuntaments de la comarca, volen col·laborar per organitzar el projecte comarcal ano-
menat  Bus de Nit a les Fires de Girona, que va néixer l’any 2002 i que l’any 2018 ja
aglutina un total de 22 municipis que beneficien quasi 10.000 persones.

2. El servei del Bus de Nit té com a principal objectiu oferir als seus usuaris el des-
plaçament a la ciutat de Girona durant les Fires de Girona amb la pretensió de facilitar
els desplaçaments, reduir els seus riscos durant els actes festius, evitar accidents, asso-
lir una mobilitat més sostenible i compartir un mateix projecte de dinamització juvenil
dels diferents municipis de la comarca. 

Al  tractar-se  d’un  projecte  comarcal  on  col·laboren  diferents  ajuntaments,  aquests
poden  decidir  la  seva  col·laboració  econòmica  amb  les  opcions  següents:  o  bé
subvencionar un tant per cent del cost del  bitllet  o bé lliurar tiquets descompte als
joves. 

És per això que cal formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i
el Consell Comarcal del Gironès per organitzar el projecte comarcal  Bus de Nit a les
Fires de Girona així com el seu annex. 

3. Ha emès informe la secretària de la corporació, que consta a l’expedient.  També
consta la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

FONAMENTS DE DRET

1.  Les  entitats  locals  poden  pactar  amb altres  administracions  públiques  mitjançant
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, pel que
estan sotmesos íntegrament al dret administratiu.

El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,  articles 47 a 53, sota la modalitat de
convenis que obligaran a les Administracions intervinents des del moment de la seva
signatura. 

2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i administrativa
en les relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter voluntari,  sota les
formes i en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els
consorcis o convenis administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local preveu la formalització de convenis
com a instrument de cooperació interadministrativa.

3. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme al previst a l'apartat
segon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local,  s'haurà  de  millorar  l'eficiència  de  la  gestió  pública,  eliminar  duplicitats
administratives  i  complir  amb la  legislació  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat
financera.

4.  Durant  tot el  procés d'aprovació del  Conveni,  s’han de complir  les exigències de
publicitat  activa  en  virtut  del  que  es  disposa  la  normativa  vigent  en  matèria  de
transparència.
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Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell
Comarcal del Gironès per a l’organització del projecte Bus de Nit a les Fires de Girona i
l’annex al conveni per a l’organització del projecte bus de nit a les fires de Girona per a
l’any 2019, que s’adjunten com a annex a aquest acord.

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

Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. 

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

ANNEX

CONVENI  MARC  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL
GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE CELRÀ PER A L’ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE
COMARCAL BUS DE NIT A LES FIRES DE GIRONA

ENTITATS  QUE INTERVENEN

D'una part, el Sr. (...), president del Consell Comarcal del Gironès, facultat per acord del
ple de data 19 de juny de 2019,  assistit  pel  Sr.  (...),  secretari  general  del  Consell
Comarcal del Gironès;

D'altra part, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde de l'Ajuntament de Celrà, facultat per
acord del Ple de data ............... de 2019, assistit per la Sra. Rosa Maria Melero Agea,
secretària de l'Ajuntament de Celrà. 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Que és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà que
subscriguin aquest conveni de col·laboració per a l’organització del projecte comarcal
Bus de nit a les fires de Girona;

Que l’any 2002 aquest servei va néixer amb la participació dels ajuntaments de Salt i
Girona i la col·laboració del Consell Comarcal del Gironès;

Que al llarg dels anys, i sobretot, a partir de l’any 2005, aquest servei de bus de nit a
les Fires de Girona va créixer amb la implicació i la participació dels ajuntaments de la
comarca, arribant a englobar, en aquesta última edició del 2018, la 13ena., fins a 22
municipis  de  la  comarca  en  la  seva  organització  i  beneficiant  a  un  total  de  9.998
persones que van utilitzar el Bus de nit;

Que  és  interès  de  tots  els  municipis  involucrats  en  l’organització  d’aquest  servei,
continuar oferint als seus veïns i veïnes i, sobretot, als i les joves del seu municipi, un
servei de transport fins a la ciutat de Girona amb motiu dels actes de nit que organitza
per  les  Fires  de  Girona,  per  facilitar  els  desplaçaments,  reduir  els  riscos  dels
desplaçaments  durant  els  actes  festius,  evitar  accidents,  per  una  mobilitat  més
sostenible i per compartir un mateix projecte de dinamització juvenil diferents municipis
de la comarca;
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Que cada ajuntament acordarà la seva participació econòmica en el servei de la manera
que cregui més convenient, podent optar a subvencionar un tant per cent del cost del
bitllet o optar per lliurar tiquets descompte als joves;

Que el Consell Comarcal del Gironès, dins de les accions de joventut a desenvolupar a la
comarca,  coordinarà l’organització d’aquest servei,  i  alhora assumirà econòmicament
una part de les despeses que el servei origini;

De conformitat amb el que regulen els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic i els art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

ACORDEN:

1- Objecte del conveni
L'objecte  d'aquest  conveni  és  regular  la  participació  de  l’Ajuntament  de   Celrà  i  el
Consell Comarcal del Gironès en l’organització del projecte comarcal Bus de nit a les
fires de Girona.
El projecte Bus de nit a les fires de Girona té com a missió l’organització conjunta per
part dels municipis de la comarca del Gironès d’un servei de transport col·lectiu conjunt
fins a la ciutat de Girona i durant les fires de Girona, amb l’establiment de diferents
rutes  de  transport  segons  la  proximitat  geogràfica  dels  municipis  i  la  xarxa  viària
existent, per tal de fer el servei, el més sostenible possible, des del punt de vista tècnic i
econòmic.

2- Obligacions del Consell Comarcal del Gironès
Són obligacions del Consell Comarcal del Gironès:
- Coordinar l’organització del projecte Bus de nit a les fires de Girona;
- Incentivar la participació dels ajuntaments de la comarca en el projecte, promovent,
sobretot, l’acord de col·laboració entre els diferents ajuntaments que conformen una
ruta, per tal  de fer-la el més viable possible, tant des del punt de vista tècnic com
econòmic;
- Dissenyar les diferents rutes del projecte, recorreguts, horaris i parades;
- Dissenyar i editar la imatge del projecte, cartells, tríptics, bitllets;
- Publicitar el projecte en els mitjans de comunicació locals i a les xarxes socials;
- Distribuir entre els ajuntaments participants el material gràfic dissenyat;
- Contractar el servei de transport amb una o vàries empreses de transport aptes per a
la seva realització, establint les condicions de prestació del servei i vetllant per tal que
es presti amb el compliment exacte de les clàusules acordades. El servei del projecte
Bus  de  nit  inclourà  si  escau,  el  servei  de  supervisió  de  rutes  que  vetllarà  pel  bon
funcionament  del  mateix  i  per  resoldre  les  incidències  que  hi  puguin  haver,  entre
d’altres;
-  Elaborar  una  previsió  de  despeses  per  a  cada  ajuntament  participant,  previ  a  la
realització  del  mateix,  d’acord  amb  els  condicionants  sol·licitats  pels  ajuntaments  i
liquidar, una vegada realitzat el servei, l’import corresponent a cada ajuntament;
- Finançar el cost del servei de transport de Bus de nit assumint un 10% de la despesa
de cada ruta que s’estableixi amb un màxim de 3.500 €/anuals; 

3- Obligacions de l’Ajuntament
Són obligacions de l’Ajuntament:
-  Col·laborar  en  l’organització  d’aquest  projecte  que  té  un  sentit  comarcal,  amb la
participació dels diferents ajuntaments de la comarca, que per proximitat territorial i
connexió viària, fan el projecte viable tècnicament i econòmicament;
-  Definir  els  condicionants  de  la  seva  participació  en  el  projecte,  amb la  suficient
antelació per tal de fer viable la seva organització, tenint en compte que cal contractar
el servei de transport i dissenyar i editar el diferent material gràfic, entre d’altres; entre
aquests condicionants: definir els dies de servei, recorregut, parades i horaris i la seva
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participació econòmica; Tots aquests condicionants es definiran en un annex a aquest
Conveni de col·laboració, any a any;
- Promoure el projecte entre els joves del seu municipi i en els mitjans de comunicació
locals i a les xarxes socials;
- Tramitar, si escau, les inscripcions prèvies dels joves al Bus de Nit;
- Vendre, si escau, els bitllets descompte al Bus de Nit;
- Abonar el cost corresponent que es liquidi per part del Consell Comarcal, en el termini
de dos mesos d’ençà la seva comunicació;
-  Informar  al  Consell  Comarcal  de  totes  les  circumstàncies  que  afectin  el
desenvolupament del projecte;
- Proposar millores al seu desenvolupament;

4- Responsabilitat
Cada part signant del conveni es farà responsable de les obligacions assumides. 

5- Conseqüències aplicables en cas d'incompliment
En  cas  d'incompliment,  la  part  incomplidora  haurà  d'assumir  econòmicament
l'incompliment de l'obligació, sens perjudici de la seva responsabilitat davant de tercers.

6- Comissió de Seguiment
Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada part
signant  per  tal  de  tractar  les  incidències  que  es  pugin  produir  i  per  seguir-ne  les
evolucions.
Es designa al conseller comarcal de joventut del Consell Comarcal del Gironès i al tècnic
de  joventut,  com  a  responsables,  per  part  del  Consell  Comarcal  del  Gironès,  del
seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.
Es designen el senyor Aram Aymerich Besalú, regidor de Joventut i la  senyora Mariona
Salvador Pujolràs, tècnica de Joventut, com a responsables, per part de l’Ajuntament de
Celrà, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

7- Vigència
El present conveni serà vigent des de l’1 d’agost del 2019 fins al dia 31 de desembre del
2022.

8- Pròrroga
El  conveni  és  prorrogable  expressament  mitjançant  una  addenda,  prèvia  sol·licitud
presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu venciment.

9- Causes de resolució
Són causes de resolució d'aquest conveni:
a) Per mutu acord de les parts.
b)  Incompliment  de  les  obligacions  i  compromisos  assumits  per  part  d'algun  dels
signants.
c) Són altres causes de resolució les contemplades per l'article 51 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

10- Jurisdicció competent
Aquest  conveni  té  naturalesa  administrativa,  pel  que  correspondrà  a  la  jurisdicció
contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir
en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.

Annex al  CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL DEL
GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE CELRÀ PER A L’ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE
BUS DE NIT A LES FIRES DE GIRONA, any 2019.

ENTITATS  QUE INTERVENEN
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D'una part, el Sr. (...), president del Consell Comarcal del Gironès, facultat per acord del
ple de data 19 de juny de 2019,  assistit  pel  Sr.  (...),  secretari  general  del  Consell
Comarcal del Gironès;

D'altra part, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde de l'Ajuntament de Celrà, facultat per
acord del Ple de data .....................2019, assistit per la Sra. Rosa Maria Melero Agea,
secretària de l'Ajuntament de Celrà. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

D’acord amb el Conveni de col·laboració per a l’organització del projecte Bus de nit a les
fires de Girona;
D’acord amb el que s’estableix en el pacte 3r. del Conveni, de signatura d’un annex on
s’estableixi els condicionants de la participació de l’Ajuntament en el projecte, definint
els dies de servei, recorregut, parades i horaris i la seva participació econòmica;
De conformitat amb el que regulen els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic i els art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

ACORDEN:

Primer. L’ajuntament de Celrà participa en l’organització del projecte comarcal
Bus de nit a les fires de Girona, any 2019 i sol·licita la seva participació en les rutes i
dies que tot seguit s’indiquen i amb el finançament que també s’indica:
Ruta 1 – Girona, Salt i Bescanó
a) Dies de servei Bus de nit: 

Senyalar
Divendres 25 octubre de 2019
Dissabte 26 octubre de 2019
Dilluns 28 octubre de 2019
Dijous 31 d’octubre de 2019
Divendres 1 de novembre de 2019
Dissabte 2 de novembre de 2019

b) Observacions en relació als recorregut i
horaris del servei: 

c) Finançament i preu del bitllet 
10    % Consell Comarcal del cost del pressupost.
Descomptat el 10 % del pressupost i els ingressos provinents de
la  venta  dels  tiquets  dels  usuaris  del  servei,  els  costos  es
distribuiran  els  costos  d’acord  amb el  següent  percentatge  de
participació:
35 % Salt
35 % Girona
30 % Bescanó
50 % de descomptes del preu del bitllet en horari diürn.

Ruta  2 – Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de
Ramis 
a) Dies de servei Bus de nit: 
Senyalar 

Divendres 25 octubre de 2019
Dissabte 26 octubre de 2019

 Dilluns 28 octubre de 2019
Dijous 31 d’octubre de 2019
Divendres 1 de novembre de 2019
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Dissabte 2 de novembre de 2019

b) Observacions en relació als recorregut i horaris del servei: 

c) Finançament i preu del bitllet 
10    % Consell Comarcal del cost del pressupost.
Descomptat el 10 % del pressupost i els ingressos provinents de la venta
dels tiquets dels usuaris del servei, els costos es distribuiran els costos
d’acord amb el següent percentatge de participació:
35 % Sarrià de Ter
35 % Girona
30 % Sant Julià de Ramis
50 % de descomptes del preu del bitllet en horari diürn.

Ruta  3 – Fornells de la Selva, Vilablareix, Aiguaviva  
a) Dies de servei Bus de nit: 
Senyalar

Divendres 25 octubre de 2019
Dissabte 26 octubre de 2019

 Dilluns 28 octubre de 2019
Dijous 31 d’octubre de 2019
Divendres 1 de novembre de 2019
Dissabte 2 de novembre de 2019

b) Observacions en relació als recorregut i horaris del servei: 

c) Finançament i preu del bitllet 
10    % Consell Comarcal del cost del pressupost.
Descomptat  el  10 % del pressupost i  els  ingressos provinents de la
venta dels tiquets dels usuaris del servei, els costos es distribuiran els
costos d’acord amb el següent percentatge de participació:
40 % Fornells de la Selva
40 % Vilablareix 
20 % Aiguaviva
2 € del bitllet comprat directament al bus
1 € per a cada bitllet descompte que s’hagi lliurat des de l’Ajuntament

Ruta  4 – Sant Gregori, Girona  
a) Dies de servei Bus de nit: 
Senyalar

Divendres 25 octubre de 2019
Dissabte 26 octubre de 2019

 Dilluns 28 octubre de 2019
Dijous 31 d’octubre de 2019
Divendres 1 de novembre de 2019
Dissabte 2 de novembre de 2019

b) Observacions en relació als recorregut i horaris del servei: 

c) Finançament i preu del bitllet 
20    % Consell Comarcal del cost del pressupost.
Descomptat el 10 % del pressupost i els ingressos provinents de la venta
dels tiquets dels usuaris del servei, els costos es distribuiran els costos
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d’acord amb el següent percentatge de participació:
100 % Sant Gregori
2 € del bitllet comprat directament al bus
1 € per a cada bitllet descompte que s’hagi lliurat des de l’Ajuntament

Ruta   5  –  Celrà,  Juià,  Bordils,  Flaçà,  Sant  Joan  Mollet,  Sant  Martí  vell,
Madremanya
a) Dies de servei Bus de nit: 
Senyalar

Divendres 25 octubre de 2019
Dissabte 26 octubre de 2019

 Dilluns 28 octubre de 2019
Dijous 31 d’octubre de 2019
Divendres 1 de novembre de 2019
Dissabte 2 de novembre de 2019

b) Observacions en relació als recorregut i horaris del servei: 

c) Finançament i preu del bitllet 
10    % Consell Comarcal del cost del pressupost.
Descomptat el 10 % del pressupost i els ingressos provinents de la venta
dels tiquets dels usuaris del servei, els costos es distribuiran els costos
d’acord amb el següent percentatge de participació:
45 % Celrà
18 % Bordils
15 % Flaçà 
10 % Sant Joan de Mollet
  6 % Sant Martí vell
  6 % Madremanya
2,5  € del bitllet comprat directament al bus
1,5  €  per  la  compra  dels  bitllets  comprats  anticipats  en  els  llocs
establerts per cada ajuntament.
2,5  € del bitllet comprat directament al bus
1,5   €  per  a  cada  bitllet  descompte  que  s’hagi  lliurat  des  de  cada
ajuntament.

Ruta 6: Medinyà, Sant Jordi Desvalls, Viladasens i Cervià de Ter 

a) Dies de servei Bus de nit: 
Senyalar

Divendres 25 octubre de 2019
Dissabte 26 octubre de 2019

 Dilluns 28 octubre de 2019
Dijous 31 d’octubre de 2019
Divendres 1 de novembre de 2019
Dissabte 2 de novembre de 2019

b) Observacions en relació als recorregut i horaris del servei: 

c) Finançament i preu del bitllet 
10    % Consell Comarcal del cost del pressupost.
Descomptat el 10 % del pressupost i els ingressos provinents de la venta
dels tiquets dels usuaris del servei, els costos es distribuiran els costos
d’acord amb el següent percentatge de participació:
30 % Medinyà- Sant Julià de Ramis
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30 % Cervià de Ter
25 % Sant Jordi Desvalls
15 % Viladasens
2,5  € del bitllet comprat directament al bus
1,5 € per la compra dels bitllets comprats anticipats en els llocs establerts
per cada ajuntament.
2,5  € del bitllet comprat directament al bus
1,5   €  per  a  cada  bitllet  descompte  que  s’hagi  lliurat  des  de  cada
ajuntament.

Ruta 7: Llagostera, Cassà de la Selva, Quart, Llambilles i la Creueta

a) Dies de servei Bus de nit: 
Senyalar 

Divendres 25 octubre de 2019
Dissabte 26 octubre de 2019
Divendres 1 de novembre de 2019
Dissabte 2 de novembre de 2019

b) Finançament i preu del bitllet 
50 % de descomptes del preu del bitllet en horari diürn.

Ruta 8: Girona ciutat

a) Dies de servei Bus de nit: 
Senyalar

Divendres 25 octubre de 2019
Dissabte 26 octubre de 2019
Dilluns 28 octubre de 2019
Dijous 31 d’octubre de 2019
Divendres 1 de novembre de 2019
Dissabte 2 de novembre de 2019

b) Observacions en relació als recorreguts i horaris
del servei: 

Inclou recorregut Germans Sàbat - Domeny recorregut Montjuïc

c) Finançament i preu del bitllet 
10    % Consell Comarcal del cost del pressupost.
Descomptat el 10 % del pressupost i els ingressos provinents de la venta
dels tiquets dels usuaris del servei, els costos els pagarà l'Ajuntament de
Girona. 
50 % de descomptes del preu del bitllet en horari diürn.

Segon.  D’acord  amb  aquests  condicionants,  tot  seguit  es  detalla  el  pressupost
provisional de despeses. L’Ajuntament es compromet a la realització de la corresponent
autorització i disposició d’aquesta despesa i una vegada rebuda la liquidació definitiva
del  servei  per  part  del  Consell  comarcal  del  Gironès,  reconèixer  l’obligació  i  fer  el
pagament en el termini estipulat en el Conveni.

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

Vots a favor (12)
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GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia  Ferrer  Benito,  senyor  Daniel  Jiménez  Elvira,  senyora  Sònia  Fortià  Martí,
senyora Montse Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram Aymerich
Besalú

GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués i senyora Anna M. Coll Pascual

GM PSC-CP: senyor Manel Roqueta Casalprim

GM JXCELRÀ-JUNTS: senyor David Mas Roselló

5. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI MARC DE COL·LABORA-
CIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  GIRONÈS EN
MATÈRIA D’ASSESSORAMENT PER A L’ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ
DE DADES PERSONALS.

L’alcalde explica que es tracta d’aprovar aquesta addenda al conveni marc que ja es
va aprovar en el seu moment i que recollia la possibilitat de prorrogar-lo.  

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 juny de 2018 es va aprovar el conveni de col-
laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal de Gironès en matèria d’as-
sessorament per a l’adequació a la normativa de protecció de dades personals. 

2. L’acord 7 del  conveni  estableix  que la seva vigència  finalitzarà  el  proper  30
d’abril de 2019 i que es pot prorrogar expressament mitjançant una addenda, prèvia
sol·licitud presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu venci-
ment. I la clàusula 8 d’aquest conveni estableix que es pot prorrogar expressament mit-
jançant una addenda, prèvia sol·licitud per part de la corporació.

I l’Ajuntament de Celrà va sol·licitar prorrogar el conveni en data 11 de març de 2019,
registre de sortida municipal número 654.

El dia 15 de maig de 2019 (registre d’entrada municipal número 2149) el Consell Co-
marcal fa tramesa de la proposta de pròrroga del conveni.

FONAMENTS DE DRET

1. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), articles 47 a 53, sota la modali-
tat de convenis que obligaran a les administracions intervinents des del moment de la
seva signatura.

2. L’article 49 de la LRJSP estableix que els convenis han de tenir una vigència determi-
nada, que no podrà ser superior a 4 anys, excepte que normativament es prevegi un
termini superior. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els
signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de
fins quatre anys addicionals o la seva extinció.

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
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ACORD 

Primer.  Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el
Consell Comarcal del Gironès en matèria d’assessorament per a l’adequació a la norma-
tiva de protecció de dades personals, que s’adjunta com a annex a aquest acord.
 
Segon. Facultar  l’alcalde  perquè subscrigui  els  documents  necessaris  per  fer  efectiu
aquest acord.

Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès i a Comptabilitat i Tre-
soreria de la corporació. 

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

ANNEX

ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMAR-
CAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE CELRÀ EN MATÈRIA D'ASSESSORAMENT
PER A L'ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

ENTITATS QUE INTERVENEN

D'una part, el Sr. (...), president del Consell Comarcal del Gironès, facultat per resolució
de presidència de data ............, assistit pel Sr. (...), secretari general del Consell Co-
marcal del Gironès;

D'altra part, el Sr. Daniel Cornellà i Detrell, alcalde de l'Ajuntament de Celrà, facultat
per acord de Ple de data ...................., assistit per la Sra. Rosa Maria Melero i Agea,
secretària de l'Ajuntament de Celrà;

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

D'acord amb el que s'estableix en el Conveni de col·laboració en matèria d'assessora-
ment per a l'adequació a la normativa de protecció de dades personals, signat en data
27 de juny de 2018;

Atès que és interès d'ambdues parts continuar amb la prestació del servei d'assessora-
ment en matèria de protecció de dades;

ACORDEN:

ÚNIC. Prorrogar la vigència del Conveni de col·laboració en matèria d'assessorament
per a l'adequació a la normativa de protecció de dades personals fins a la data de finalit-
zació del contracte de Servei de delegat de protecció de dades i serveis connexos que el
Consell Comarcal del Gironès està licitant, prevista, en el supòsit de pròrroga, fins el 30
de juny de l'any 2023. En cas que no s'executi la pròrroga, la durada del conveni serà
fins el 30 de juny de l'any 2021.

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

Vots a favor (12)
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GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia  Ferrer  Benito,  senyor  Daniel  Jiménez  Elvira,  senyora  Sònia  Fortià  Martí,
senyora Montse Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram Aymerich
Besalú

GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués i senyora Anna M. Coll Pascual

GM PSC-CP: senyor Manel Roqueta Casalprim

GM JXCELRÀ-JUNTS: senyor David Mas Roselló

6.  DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA  7/2019,  MITJANÇANT  CONCESSIÓ  DE  CRÈDIT
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

L’alcalde fa un resum detallat de la modificació pressupostària 7/2019.

Cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM JXCELRÀ-JUNTS, que
comenta que dels 40.000 € destinats per comprar els terrenys pel carril bici, hi ha una
persona  que  no  hi  estava  d’acord  i  pregunta  si  ja  s’ha  arribat  a  algun  acord  al
respecte.

L’alcalde respon que la intenció de l’Ajuntament és comprar-ho tot i  aquesta és la
intenció que ja es va comunicar als veïns molts mesos abans inclús de que concedissin
la subvenció FEDER. I evidentment tot anava condicionat que aquest projecte tirés
endavant un cop es trobés el finançament europeu. Tots els veïns i veïnes es van
mostrar d’acord i l’únic, fins ara, que ha presentat al·legacions és el propietari d’una
parcel·la que demana que el carril passi per un altre costat de la seva finca ja que a la
zona afectada hi ha un canyissar, però precisament per això va bé treure’l al tractar-
se d’una planta invasora.   

L’alcalde cedeix la paraula a senyor Robert Vilà Brugués, regidor del GM FC-ERC-AM,
que felicita l’Ajuntament pel temps i la feina feta per a l’adquisició d’aquests terrenys i
pregunta si la persona que presenta l’al·legació és un dels seus propietaris.

El Sr. Vilà pregunta si aquests 40.000 € inclouen tota la compra dels terrenys, a la
qual cosa l’alcalde respon afirmativament. I el Sr. Vilà pregunta si hi haurà expropiació
en el supòsit que aquesta persona no hi estigui d’acord.

L’alcalde respon que aquesta persona l’únic que demana és que el carril bici no passi
per la seva parcel·la per qüestions mediambientals, però en cap moment qüestiona ni
la compra ni l’expropiació.

El Sr. Vilà troba bé la substitució de les calderes, felicita l’equip de govern per aquesta
proposta i pregunta si actualment les màquines que escalfen el pavelló de la piscina
van amb gasoil i si aquest se substituirà per gas. 

El senyor Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde, comenta que al pavelló de les
piscines hi ha un sistema de calefacció que funciona amb gasoil ja que fins ara el gas
no hi arribava i no hi havia cap altra opció per canviar-ho. 
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Però donat que a partir del 12 de setembre es tanca la temporada d’estiu de la piscina
per fer usos esportius als pavellons cal ubicar un sistema de calefacció que sigui ràpid
amb tubs radiants i d’incandescència immediata. I aquest sistema funciona amb gas,
motiu pel qual un dels punts de la modificació pressupostària que avui es vol aprovar
és per portar el gas des de la façana del mur perimetral fins al porxo de les piscines,
on també es canviaran els cremadors existents pels de gas. 

El Sr. Vilà pregunta si el mobiliari esportiu són les cistelles de basquet, a la qual cosa
el Sr. Bartis respon afirmativament i que s’instal·laran dins del pavelló doncs a partir
de les 21.00 hores hi haurà grups de basquet que encara entrenaran.

Felicita l’alcalde pel drenatge que s’ha dut a terme al carrer Germans Sàbat i troba
molt interessant arreglar també el carrer Legazpi ja que mentre més zones urbanes hi
hagi, millor. 

El Sr. Vilà pregunta per les millores urbanes planificades i l’alcalde respon que són
millores que es volen realitzar i donada la impossibilitat econòmica actual de dur-les a
terme la solució és afegir-hi  més diners per fer-les a partir  del mes de setembre.
Aquests  diners  no  es  treuen  de  cap  aplicació  pressupostària  sinó  que  són  de
romanent.

El Sr. Vilà pregunta si queda molt romanent, a la qual cosa l’alcalde respon que uns
3.000.000 €, aproximadament.

L’alcalde cedeix la paraula a la secretària, que aclareix que, un cop realitzades totes
les modificacions pressupostàries d’enguany, incloent aquesta modificació setena, el
romanent serà de 1.737.857,71 €.

El Sr Vilà felicita l’equip de govern per la feina feta.    

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

ANTECEDENTS DE FET

1. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a la part dispositiva
d’aquest acord, per a les quals les consignacions previstes  són insuficients o bé perquè
no existeix crèdit en el pressupost ordinari actual, estem davant unes despeses específi-
ques que no es poden demorar, es necessita tramitar l’expedient de concessió de  suple-
ment de crèdit i de crèdit extraordinari que caldria finançar amb romanent líquid de tre-
soreria i amb majors ingressos.

2. El regidor de Serveis econòmics ha emès una memòria per la qual sol·licita la incoació
d’un expedient de modificació pressupostària.

3. L’interventor, en data 10 de juliol de 2019, ha emès l’informe que consta a l’expedi-
ent.

FONAMENTS DE DRET

1. D’acord amb l’article 177.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) en relació



Acta 10/2019
   29 de juliol de 2019

amb l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressu-
postària i comptable els crèdits extraordinaris i els suplement de crèdits són les modifi-
cacions del Pressupost de despeses mitjançant el que s’assigna  crèdit per realitzar una
despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i pel
qual no existeix crèdit en el pressupost, o bé el crèdit previst resulta insuficient, o no
pot ser objecte d’ampliació.

2. D’acord  amb  l’article  177.4  del  TRLRHL  en  relació  amb  l’article  36.1.a)  del  RD
500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, els
suplements de crèdit i els crèdits extraordinaris es podran finançar indistintament, entre
altres recursos, mitjançant romanent líquid de tresoreria.

3. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL en relació amb l’article 37.3 del RD 500/1990,
de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, la proposta de
modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel President a l’aprovació del
Ple de la Corporació.

4. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL en relació amb l’article 38.1 i 38.2 del RD
500/1990, de 20 d’abril,  que la desenvolupa en matèria pressupostària i  comptable,
l’aprovació dels expedients pel Ple es realitzaran amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos, havent de ser executius dins del mateix exercici que es
varen autoritzar.

En la tramitació dels expedients de concessió de suplement de crèdit i de crèdit extraor-
dinari seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables
a l’aprovació dels pressupostos de l’ Entitat Local.

5. La Disposició addicional sisena de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupos-
tària i Sostenibilitat Financera que disposa com podem aplicar aquest superàvit.

6. Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió In-
formativa Directorial,  es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària   7/2019 mitjan-
çant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, d’acord amb el detall se-
güent:

Pressupost d’ingressos : 

 Previsions 
inicials 

 Modificacions 
 Previsions 
defintives 

12.87000 RLT per a despeses generals. 1.041.712,04      427.700,00      1.469.412,04        

21.35000 CCEE urbanització carrer Legazpi 100,00                 66.600,00        66.700,00             

1.041.812,04      494.300,00      1.536.112,04        
 

Pressupost de despeses : 

Descripció  Crèdits inicials  Modificacions 
 Crèdits totals 

consignats 

21.1500.60000 Adquisició terrenys carril bici -                         40.000,00        40.000,00             
21.3370.62300 Substitució calderes centre cívic -                         44.000,00        44.000,00             

21.3420.62301 Connexió gas calderes pavelló pisicines -                         26.000,00        26.000,00             

21.3420.62300 Climatització porxo pisicines -                         53.000,00        53.000,00             

40.3420.62500 Mobiliari equipament esportiu -                         6.000,00          6.000,00                

a) Total crèdits extraordinaris -                         169.000,00      169.000,00           

21.1532,60983 Drenatge c Germans Sabat -                         64.500,00        64.500,00             

21.1532.61920 Urbanització carrer Legazpi 100,00                 235.800,00      235.900,00           

21.1532.61900 Millores urbanes 20.000,00           25.000,00        45.000,00             

b) Total suplement de crèdit 20.100,00           325.300,00      280.900,00           

(a + b) 20.100,00           494.300,00      449.900,00           
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Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, mit-
jançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

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

Quart. En cas de no presentar-se reclamacions, aquest expedient es considerarà aprovat
definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 

Cinquè. Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la
Província, resumida a nivell de capítols. 

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

Vots a favor (12)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia  Ferrer  Benito,  senyor  Daniel  Jiménez  Elvira,  senyora  Sònia  Fortià  Martí,
senyora Montse Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram Aymerich
Besalú

GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna M. Coll Pascual 

GM PSC-CP: senyor Manel Roqueta Casalprim

GM JXCELRÀ-JUNTS: senyor David Mas Roselló

CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió i desitja
bon estiu a tothom. De tot el qual, jo, com a secretària general de la corporació, dono
fe.
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