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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 11/2019
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 10 de setembre de 2019
Horari: de 16.00 h a 17.25 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 16.00 hores del dia 10 de setembre 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. Daniel Jimenez Elvira
Sra. Montserrat Carré Dalmau

Regidors/es

Sr. Albert Lopez Guàrdia, que s’incorpora en el punt quart de l’ordre del dia
Sr. Aram Aymerich Besalú
Sr. Robert Vilà Brugués, que s’incorpora en el punt quart de l’ordre del dia
Sra. Anna Maria Coll Pascual
Sr. Miquel Rossell Molar
Sr. Manuel Roqueta Casalprim
Sr. David Mas Roselló

Regidora absent

Sra. Sònia Fortià Martí, que excusa la seva assistència

Secretària 

Sra. Rosa Maria Melero Agea
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DESENVOLUPAMENT     DE     LA     SESSIÓ  

Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, però abans de passar a despatxar
els assumptes que figuren a l’ordre del dia vol donar el condol al Sr. (...) que ha perdut
el seu pare i a les Sres. (...) que han perdut a la seva germana i transmet el dol de
l’Ajuntament cap a aquests treballadors i regidora:

I
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 8 DE
JULIOL DE 2019 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 DE
JULIOL 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 les sessions
extraordinàries dels dies 8 i 29 de juliol de 2019 s’aproven per unanimitat.  

2. DONACIÓ COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 352 DICTADA PER LA SECCIÓ
TERCERA  DE  LA  SALA  DEL  CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU  DEL  TRIBUNAL
SUPERIOR  DE  JUSTÍCIA  DE  CATALUNYA  –  RECURS  D’APEL·LACIÓ  NÚMERO
166/2017 – (EXPEDIENT 219/2017).

L’alcalde  explica  que  tot  i  que  aquesta  problemàtica  ja  va  ser  solucionada  a  nivell
urbanístic, el procés judicial ha seguit el seu curs fins que ha arribat la sentència.

Seguidament cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero, secretària, que indica que
en sessió plenària del dia 9 de maig de 2017 es va donar compte de la Sentència número
52/2017, de data 29 de març de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de
Girona, en virtut de la qual s’estimava el recurs interposat per l’Ajuntament de Celrà
contra la Resolució del Conseller de Territori  i  Sostenibilitat  de 12 de gener de 2015
(desestimava  el  requeriment  previ  al  recurs  contenciós  administratiu  formulat  per
l’Ajuntament contra l’acord de la CTU de Girona, de data 13 de desembre de 2013, pel
qual s’informava desfavorablement la sol·licitud per l’ampliació d’un cobert).

Es  va  explicar  que  l’objecte  del  recurs  contenciós  administratiu  que  va  interposar
l’Ajuntament de Celrà era la Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de 12  de
gener de 2015 que desestimava el requeriment previ formulat per l’Ajuntament de Celrà
contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 17 de desembre
de 2013 pel qual s’informava desfavorablement la sol·licitud per l’ampliació d’un cobert
per emmagatzemar estelles de fusta en sòl urbanitzable no delimitat en el municipi.

La Magistrada Jutgessa entenia que no era d’aplicació el que disposa l’article 135 de les
normes  urbanístiques  de  Celrà,  precepte  en  el  que  es  basa  la  Comissió  Territorial
d’Urbanisme de Girona per informar desfavorablement la sol·licitud per l’ampliació d’un
cobert, essent la resolució del Conseller, segons el seu criteri, no ajustada a dret. 
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La sentència estimava el recurs presentat per l’Ajuntament de Celrà i amb imposició de
costes a la part demandada, és a dir, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
També  es  va  informar  que  l’Ajuntament  tenia  coneixement  que  la  Generalitat  de
Catalunya  havia  interposat  recurs  d’apel·lació  contra  aquesta  sentència,  per  tant,  la
sentència no era ferma.

Ara, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant Sentència 352 de data 29
d’abril  de  2019,  ha  estimat  el  recurs  d’apel·lació  interposat  per  la  Generalitat  de
Catalunya contra la Sentència número 52, de 29 de març de 2017, del JCA 3 de Girona,
es revoca i  es deixa sense efecte i  en el  seu lloc es desestima el  recurs contenciós
administratiu formulat per l’Ajuntament de Celrà.

El Ple es dóna per assabentat. 

3.DONACIÓ  DE  COMPTE  DE  LA  SENTÈNCIA  NÚMERO  635  DICTADA  PER  LA
SECCIÓ QUINTA DE LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL
SUPERIOR  DE  JUSTÍCIA  DE  CATALUNYA  –  RECURS  NÚMERO  459/2015
(EXPEDIENT 328/2014).

L’alcalde explica que l’Ajuntament de Celrà no va aprovar els nous estatuts del Consorci
de  Benestar  Social  Gironès  Salt  quan  en  el  seu  moment  els  va  canviar,  perquè  no
s’estava  d’acord  amb  varis  aspectes  i  es  va  interposar  un  recurs  contenciós-
administratiu.  Aquesta  sentència  declara  la  inadmissibilitat  del  recurs  interposat  per
l’Ajuntament de Celrà contra l’acord de la Junta General del Consorci de Benestar Social
Gironès Salt de 10 de desembre de 2014, mitjançant el qual es va aprovar definitivament
els Estatuts, per considerar que l’Ajuntament de Celrà no està legitimitat per no formar
part del Consorci, sense entrar, per tant, en el fons del recurs interposat, i aquí ve el
problema, no podem entrar a formar-hi part si no estem d’acord amb els estatuts i es
presentarà un recurs de cassació per què s’entri en el fons de l’assumpte i en la discussió
dels estatuts. 

Des de l’Ajuntament de Celrà es considera que no és just que no s’entri a discutir el fons
de la qüestió ja què sí que és veritat que no forma part del Consorci sí que cada mes
paga les factures del servei que ofereix al municipi i en canvi altres ajuntaments que sí
que en formen part però no paguen les seves factures, acumulant un deute important, i
tenen més drets pel fet de formar-ne part.

El Ple es dóna per assabentat. 

4. 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 495/2019

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent el Sr. (...) com a peó de
manteniment, amb una jornada de treball de 40 hores setmanals.

Modalitat del contracte: eventual per circumstàncies de la producció, amb efectes
des del dia 13 de juny fins al dia 13 de setembre de 2019, i degut al volum de
feina per les activitats programades d’estiu, augment del volum de brutícia que es
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genera  a  la  via  pública  durant  l’estiu  i  absència  de  part  de  la  plantilla  per
vacances.

Decret 528/2019

A petició de la interessada, s’extingeix el contracte de treball de la Sra. (...), 
educadora de les escoles bressol, amb efectes a partir del dia 30 de juny de 2019.

Decret 530/2019

1. Es  contracta  laboralment  i  amb  caràcter  no  permanent  la  Sra.  (...),
educadora de les escoles bressol, amb una jornada de treball de 16 hores
setmanals.

Modalitat del contracte: interinitat per substitució de les Sres. (...) i/o (...),
i amb efectes des del dia 1 de juliol fins al dia 28 de juliol de 2019. 

2. S’amplia la jornada de treball de la Sra. (...) de 16 h a 32 hores setmanals,
amb efectes a partir del dia que la Sra. (...) presenti la baixa i fins a la
seva reincorporació, que és quan la Sra. (...) tornarà a prestar els seus
serveis amb la jornada de 16 hores.   

3. Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. (...) com a
educadora de les escoles bressol, amb una jornada de treball de 37,5 hores
setmanals.

Modalitat  del  contracte:  interinitat  per  substitució  de  la  Sra.  (...),  amb
efectes des del dia 1 de juliol fins al dia 28 de juliol de 2019 i per dur
tasques d’operària de menjador i donar suport com a educadora.

Decret 548/2019

A petició de la interessada, es declara la Sra. (...) en excedència per tenir cura de
la seva mare amb efectes des del dia 2 de juliol fins al dia 28 de juliol de 2019,
data de finalització del casalet d’estiu.

Decret 566/2019

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent el Sr. (...) com a peó de
manteniment, amb una jornada de treball de 40 hores setmanals i amb efectes
des del dia 15 de juliol fins a la reincorporació del Sr.(...), que es troba de baixa
per malaltia.

Modalitat del contracte: interinitat per substitució del Sr. (...).

Decret 647/2019

A petició de la interessada, es declara la Sra. (...) en excedència per tenir cura del
seu fill menor de tres anys, amb efectes des del dia 1 de setembre de 2019 fins a
l’inici del curs 2020-2021.

Decret 666/2019

Es prorroga el contracte de caràcter temporal i de durada determinada al Sr. (...)
com a peó de manteniment amb una jornada de treball de 40 hores setmanals.
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Modalitat del contracte: eventual per circumstàncies de la producció, amb efectes
a partir del dia 14 de setembre fins al dia 12 de desembre de 2019, i motivat pel
volum de feina derivat de les activitats programades, l’augment de la quantitat de
brutícia  que es genera a la  via  pública  i  l’absència  de part de la plantilla  per
vacances i/o permisos.

El Ple es dóna per assabentat.

5. INFORMACIONS

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Daniel Jimenez Elvira, regidor de compromís nacional i
internacional i cultura, que diu el següent:

 Les inscripcions als cursos de l’escola d’art finalitzen el proper 22 de setembre i hi
ha una previsió rècord d’inscripcions als cursos: la majoria estan plens i alguns
ofereixen les últimes places.

 El proper curs se segueix oferint l’aula de teatre, per a infants, joves i adults.
 Està a punt de començar la temporada estable de programació teatral a l’Ateneu:

la primera obra s’anomena ‘Plou a cobert’, que està escrita, dirigida i interpretada
per  una  companyia  de  Celrà,  fet  que  ens  complau  molt  i  va  en  la  línia  de
l’Ajuntament de donar suport a la creació i als artistes emergents, com és el cas. 

 Aquest any també continuarà la iniciativa encetada la temporada passada dels
descomptes a diversos restaurants del municipi amb el tiquet de la funció, ja què
va tenir molt èxit.

 El 27 de setembre comença a l’espai de l’antiga biblioteca (al costat de Papyrus)
l’activitat organitzada per la biblioteca ‘Jocs en família’, amb jocs d’enginy i jocs
diversos per a jugar en família i incrementar la creativitat dels infants.

 Pel què fa a l’àrea de compromís, entre els projectes rebuts, s’ha decidit atorgar
una subvenció a favor de l’Associació Munduko Lagunak, en la que hi participen
dos cooperants veïns de Celrà. Aquesta entitat centrarà la seva propera activitat a
Bolívia,  en  un  poblat  que  es  diu  San  Borja,  realitzant  tasques  de  revisions
mèdiques, educació sanitària i de promoció de la salut: l’Ajuntament de Celrà hi
col·labora mitjançant la compra de material educatiu i mèdic.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Salut i Medi
Ambient, que diu el següent:

 Com ja ve informant a cada ple, en primer lloc el resum d’impropis del tercer
trimestre de 2019: els envasos estan a una mitjana de 16,93% d’impropis i la
FORM del 10%, que segueixen essent molt bones dades.

 Aquest mes de setembre entrarà en funcionament la nova mini-deixalleria, amb
els mateixos punts de recollida i es farà una campanya amb l’educador ambiental.

 S’ha adjudicat el contracte per a la realització de treballs forestals del Castell de
Mabarrera i al Bosc de la Pedrera favor de l’empresa Treballs forestals Pressegue.

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

 Pel què fa a l’àrea de promoció econòmica la Generalitat ha atorgat una subvenció
per a actualitzar el cens d’empreses del polígon industrial, i permetrà situar-les
també a l’aplicació SITMUN de la Diputació de Girona.

 Com cada any s’han organitzat cursos per a emprenedors/es, aturats/des, etc. de
formació financera, per trobar feina, etc.
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 S’està treballant en la propera edició de ‘Celrà al plat’ que tindrà lloc durant el
proper  trimestre,  organitzat  per  l’Associació  de  Comerciants  de  Celrà  amb  el
suport de l’Ajuntament de Celrà.

 S’ha obert el període de sol·licituds per a l’autorització de la utilització privativa de
la nau industrial número 1 de propietat municipal per a la generació d’activitat
econòmica, ja què el període de l’autorització anterior va finalitzar. Les empreses
interessades tenen fins al dia 16 de setembre de 2019. És l’única que actualment
es troba buida, de manera que quan s’adjudiqui, tornaran a estar les quatre naus
ocupades.

 També informa que els  cinc despatxos  del  viver d’empreses del CECAM estan
ocupats amb emprenedors/es.

 El Servei d’ocupació local  ha gestionat 174 ofertes des de gener d’aquest any
2019:  l’any  passat  a  aquestes  alçades  se  n’havien  gestionat  191,  tot  i  això,
aquestes dues xifres són les més elevades dels últims deu anys.

 Pel què fa a l’àrea d’esports, el passat 26 de juliol es va fer la pujada nocturna a
Sant Miquel amb una banyada a la piscina per als que hi havien participat: la
recaptació  d’aquesta  marxa,  que  enguany  s’han  recollit  317  euros,  aquesta
vegada van a favor de la Fundació Esclerosi Múltiple. Properament es farà un acte
de  lliurament  d’aquests  diners  amb  l’Associació  de  Comerciants  i  la  Fundació
Esclerosi Múltiple.

 El 29 de juny es va realitzar el quart Memorial (...) amb la implicació de diversos
establiments del municipi i l’UCE Celrà, i amb una exitosa participació.

 Aquest estiu s’han penjat uns plafons a la piscina municipal amb una proposta de
modificació de l’espai de la piscina, tal i com portava el seu programa electoral de
la  CUP,  a  fi  de  què  la  gent  proposés  opcions  de  modificació  de  la  piscina
municipal: es va instal·lar una urna al bar de la piscina per a què tots els usuaris
que volguessin participar poguessin aportar les seves propostes. Ahir es va recollir
l’urna de les piscines i encara no s’han comptat el nombre d’aportacions rebudes
n¡ fet el buidatge però es farà en els propers dies.

 En els propers dies també comencen les obres del tancament del porxo de les
piscines per a facilitar l’entrenament de diverses entitats esportives i activitats
diverses. 

L’alcalde informa del següent:

 S’han fet diverses reunions amb el Consorci de Vies Verdes per a tirar endavant el
projecte del carril bici i també es va anar a Barcelona, a la Direcció General de
Turisme de la Generalitat de Catalunya per a buscar finançament més enllà del
FEDER que ja tenim, així com a la Diputació de Girona.

 Des del darrer ple s’han realitzat reunions sobre diversos temes amb empreses
del polígon i veïns del municipi.

 Han  continuat  les  obres  adjudicades  abans  de  l’estiu:  algunes  estan  quasi
acabades i altres ja han finalitzat.

 S’han  adjudicat  les  noves  obres  a  la  Torre  Desvern i  ja  s’ha  signat  l’acta  de
comprovació del replanteig.

 El contracte per a la instal·lació de semàfors a la carretera Palamós amb carrer
Germans Sàbat està en fase d’adjudicació.
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

6. DICTAMEN SOBRE L’ADHESIÓ DE LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
BASAT  EN  L’ACORD  MARC  DE  SUBMINISTRAMENT  DE  GAS  NATURAL  AMB
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA AMB L’EMPRESA ENDESA
ENERGÍA SAU  (EXPEDIENT X788/2018).

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

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió de data 7 de juny de 2018, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL) va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de
gas natural amb destinació a les entitats locals dividit en dos lots (lot 1: baixa pressió i lot
2: mitja i alta pressió), mitjançant la selecció de les empreses Gas Natural Servicios SDG
SA (que ara s’anomena Naturgy Iberia SA) i Endesa Energia SAU (de conformitat amb els
plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  prescripcions  tècniques,  aprovats  per  la
Resolució de la Presidència número 12/2018, de 5 de març).

I en data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels contractes administratius
corresponents de l’Acord marc amb ambdues empreses. 

2.  Mitjançant  la  Resolució  de  Presidència  núm.  44/2018,  de  data  10  de  juliol,  va  ser
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte de
subministrament de gas natural  basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat  anterior i
dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva
licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el quals, es
troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.

I  en data  20  de juliol  de  2018 la  Comissió  Executiva  del  CCDL,  prèvia  tramitació  del
corresponent  procediment,  va  acordar  adjudicar  els  dos  lots  del  contracte  basat  del
procediment derivat de l’Acord marc del subministrament de gas natural, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient
2018.02-D.1)  a  l’empresa  ENDESA  ENERGÍA  SAU,  formalitzant-se  el  corresponent
contracte, en data 31 d’agost de 2018.

3.  En  sessió  plenària  de  data  19  de  setembre  de  2018  es  va  aprovar  l’adhesió  de
l’Ajuntament de Celrà al contracte basat en l’acord marc de subministrament de gas natural
amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya,  adjudicat  pel  Consorci  Català  pel
Desenvolupament Local  a l’empresa Endesa Energía SAU, i pel qual se subministrava gas
natural a un total de deu edificis municipals. 

La vigència d’aquest contracte abastava 12 mesos, amb efectes a partir del dia 1 d’octubre
de 2018 fins al dia 30 de setembre de 2019. I, d’acord amb la clàusula 10 del PCAP el
contracte pot ser prorrogat. 

4. En data 5 de juny de 2019 l’òrgan de contractació ha resolt  aprovar definitivament
l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de subministrament
de  gas  natural  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya,  formalitzant-se  el
contracte en data 2 de juliol de 2019 amb les condicions econòmiques següents:

Lot 1                                                                       Preu tarifa
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 54,370 €
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 47,470 €
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh) 42,852 €
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh) 38,590 €

Lot 2                                                                        Preu tarifa
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Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 28,685 €
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 28,485 €

D’acord amb el previst a la clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particulars, els
preus del contracte seran actualitzats.

5. En data 28 d’agost de 2019 ha emès informe el cap de serveis municipals on posa de
manifest l’interès de continuar adherits a la primera pròrroga del contracte basat en l’acord
marc  de  subministrament  de  gas  natural  adjudicat  pel  Consorci  Català  pel
desenvolupament local,  i  que correspon al  subministrament de gas natural  dels  edificis
municipals següents:

Edifici municipal        CUPS               Tarifa     

c. Fàbrica, 17 - Centre Civic    ES0217010164170472FE       3.4P     
P. Estatut, 2 - Teatre Ateneu  ES0217010155032521FV        3.3P       
C. Fàbrica, 31 - Llar Jubilats    ES0230010289996282XQ       3.4P      
Ctra. de Juià, 113 – E. l'Aulet  ES0217010155015218ZX        3.4P       
C. Països Catalans, 1 - EMD    ES0230010291862253HC        3.4P       
c. G. Sabat, 48 - Trapelles      ES0217010155043824QG       3.3P       
c. Pins d'en Ros-Poliesportiu    ES0217010220828433MJ        3.4P       
c. Canigó, 5 – Ginjols             ES0230010285072706AG        3.2P       
c. Major, 26 - Can Cors          ES0217010155023719QR        3.1P        
c. Fàbrica, 25 - Casa Groga     ES0217010256356271ZG        3.2P        

 

6.- És d’interès de la corporació formalitzar amb l’ACM la primera pròrroga del contracte
basat en l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats
locals de Catalunya amb l’empresa Endesa Energía SAU.

FONAMENTS DE DRET

1. Plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques particulars
que regeixen l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals
de Catalunya,  aprovats per la Resolució de Presidència número 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.

2. Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovat
per Resolució de Presidència número 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de
contractant de l’entitat. 

3. Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als contractes
licitats abans de la seva entrada en vigor.

4. Article 205.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text  refós de la Llei  de contractes  del  sector  públic   (TRLCSP),  el  qual    disposa que
mitjançant  els  corresponents  acords,  les  entitats  locals  podran  adherir-se  a  sistemes
d’adquisició centralitzada d’altres entitats locals.

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 l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà a la primera pròrroga del  contracte
basat en l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats
locals de Catalunya amb l’empresa Endesa Energía SAU, per un termini de 12 mesos, des
de  l’1  d’octubre  de  2019  fins  al  30  de  setembre  de  2020,  i  que  responen  al
subministrament de gas natural dels edificis municipals següents:
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Edifici municipal         CUPS                       Tarifa     

c. Fàbrica, 17 - Centre Civic          ES0217010164170472FE           3.4P     
P. Estatut, 2 - Teatre Ateneu         ES0217010155032521FV           3.3P       
C. Fàbrica, 31 - Llar Jubilats          ES0230010289996282XQ          3.4P      
Ctra. de Juià, 113 – E. l'Aulet        ES0217010155015218ZX           3.4P       
C. Països Catalans, 1 - EMD          ES0230010291862253HC           3.4P       
c. G. Sabat, 48 - Trapelles            ES0217010155043824QG           3.3P       
c. Pins d'en Ros-Poliesportiu         ES0217010220828433MJ            3.4P       
c. Canigó, 5 – Ginjols                   ES0230010285072706AG           3.2P       
c. Major, 26 - Can Cors                ES0217010155023719QR            3.1P        
c. Fàbrica, 25 - Casa Groga          ES0217010256356271ZG           3.2P        

Segon. Facultar àmpliament i expressament l’alcalde, en representació de l’Ajuntament de
Celrà, per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries per executar aquest
acord.

Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova,
2-10, 08018 Barcelona), així com a l’Associació Catalana de Municipis (e-notum al NIF (...)
–(...)).

Quart. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i Tresoreria de la corporació.

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

Vots a favor (12)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jimenez Elvira, senyora Montserrat Carré Dalmau,
senyor Albert Lopez Guàrdia i senyor Aram Aymerich Besalú.

GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna Maria Coll Pascual i senyor
Miquel Rossell Molar. 

GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

7.  DICTAMEN  SOBRE  EL  CONVENI  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I  EL
CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA PER A L’ACCÉS A LA BASE
DE  DADES  DE  L’ARXIU  D’IDENTIFICACIÓ  D’ANIMALS  DE  COMPANYIA
(EXPEDIENT X799/2019). 

L’alcalde  cedeix  la  paraula  a  la  Sra.  Eulàlia  Ferrer  Benito,  regidora  de  Salut  i  Medi
Ambient, que explica que el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Corporació de
dret públic, gestiona la base de dades de l’arxiu d’identificació d’animals de companyia
(AIAC),  que  permet  localitzar  animals  perduts  o  extraviats  que  prèviament  s’han
identificat amb xip i s’han registrat en aquesta base de dades i a l’Ajuntament li interessa
poder  accedir  a  aquesta  base  de  dades  amb  la  finalitat  de  poder  localitzar  més
ràpidament els propietaris d’un gos perdut o extraviat dins l’àmbit municipal de Celrà.
Per a poder accedir  a aquesta base de dades cal  formalitzar  aquest  conveni,  el  qual
tindrà un cost de 337,94 euros anuals, amb una durada prevista de quatre anys. 
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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. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Corporació de dret públic, gestiona la
base de dades de l’arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC).
Gràcies a aquest arxiu, es poden trobar animals perduts o extraviats que prèviament s’han
identificat  amb xip  i  s’han registrat  en aquesta base de dades i,  alhora,  és també un
element  de  lluita  contra  l’abandonament  dels  animals.  Fins  i  tot  l’AIAC  disposa  d’una
aplicació informàtica per tal que s’hi pugui accedir on line i poder localitzar més ràpidament
els propietaris dels animals de companyia enregistrats. 

L’Ajuntament de Celrà, que compleix amb les obligacions derivades del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, vol
accedir a aquesta base de dades de l’AIAC amb la finalitat de poder localitzar els propietaris
dels animals perduts o extraviats a l’àmbit del territori municipal.

Per això, cal formalitzar un conveni amb el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

2. 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.- En virtut del previst en l'article 111 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, les Entitats Locals poden concertar els contractes, pactes o condicions, sempre que
no  siguin  contraris  a  l'interès  públic,  a  l'ordenament  jurídic  o  als  principis  de  bona
administració.

En semblants  termes,  l'article  86.1  de la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment
Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques  -LPACAP-,  estableix  que  les
Administracions  Públiques  podran  celebrar  acords,  pactes,  convenis  o  contractes  amb
persones tant de Dret Públic com a Privat, sempre que no siguin contraris a l'Ordenament
Jurídic, ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer
l'interès públic que tenen encomanat, amb l'abast, efectes i règim jurídic específic que en
cada cas prevegi la disposició que ho reguli. 

2. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, cal complir les exigències de publicitat
activa en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència.

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

ACORD

Primer.  Aprovar  el  conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i  el  Consell  de
Col·legis Veterinaris de Catalunya per a l’accés a la base de dades de l’arxiu d’identificació
d’animals de companyia (AIAC), que s’adjunta com a annex a aquest acord.

Segon.  Autoritzar i disposar una despesa plurianual de 337,94 Euros anuals, IVA exclòs,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23.3110.22799 “Serveis veterinaris” del pressupost
de l’exercici 2019 i les que corresponguin per als anys 2020 a 2023.

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

Quart. Notificar  aquest  acord  al  Consell  de  Col·legis  Veterinaris  de  Catalunya  i  donar
compte Comptabilitat i a Tresoreria d’aquesta corporació.
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Cinquè. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

ANNEX

CONVENI  ENTRE  EL  CONSELL  DE  COL·LEGIS  VETERINARIS  DE  CATALUNYA  I
L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ PER  A  L’ACCÉS  A  LA  BASE  DE  DADES  DE  L’ARXIU
D’IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA. 

REUNITS

D’una banda la Sra. (...), presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, amb
NIF (...), i domicili al carrer (...).

De l'altra, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde de l'Ajuntament de Celrà, facultat per acord
del Ple de data 10 de setembre de 2019, assistit  per la Sra. Rosa Maria Melero Agea,
secretària de l'Ajuntament de Celrà. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni, i amb la representació amb la que actuen 

EXPOSEN

Primer.  Que el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya és una corporació de dret
públic, formada per tots els col·legis oficials de veterinaris existents a Catalunya, que en el
seu  moment  va  crear  i  gestiona  la  base  de  dades  denominada  “Arxiu  d’Identificació
d’Animals de Companyia” (“AIAC”).

Segon. Que l’AIAC ha esdevingut una eina molt eficaç per a la localització dels propietaris
dels animals perduts o extraviats identificats amb xip i registrats a l’esmentada base de
dades,  i  per  la  lluita  contra  el  seu  abandonament.  Actualment  s’ha  desenvolupat  una
aplicació informàtica que permet accedir “on-line” a l’AIAC per a una més ràpida localització
dels propietaris dels animals de companyia enregistrats.
 
Tercer.  Que l’Ajuntament de Celrà,  donades les seves obligacions derivades del  Decret
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels
animals, està interessat a poder accedir a la base de dades de l’AIAC exclusivament per
localitzar als propietaris dels animals perduts o extraviats a l’àmbit del territori municipal.

Quart. Que per regular la forma, preu i condicions de com l’Ajuntament de Celrà accedirà a
l’esmentada base de dades de l’AIAC  ambdues parts formalitzen aquest conveni, que resta
exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (segons preveu l'article 6.2), i que subjecten a les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és establir el procediment pel qual l’Ajuntament de Celrà tindrà
accés a la base de dades de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia que gestiona el
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

2. Obligacions de les parts

A. Obligacions de l’Ajuntament de Celrà  

A.1) L’Ajuntament s’obliga a custodiar les claus d’accés a l’esmentada base de dades de
l’AIAC que li faciliti el  Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i a no cedir-les a
terceres persones o entitats en cap cas.
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A.2) L’Ajuntament s’obliga a accedir a la base de dades de l’AIAC únicament amb la
finalitat  de  posar-s’hi  en  contacte  amb  el  propietari  o  posseïdor  de  l’animal  de
companyia perdut o extraviat a l’àmbit territorial del municipi, per tal d’avisar-lo i que
passi a recollir-lo.

A.3) L’Ajuntament s’obliga a informar al  Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
de totes les localitzacions que faci i del seu resultat.

A.4) L’Ajuntament s’obliga a abonar al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya la
quantitat establerta com a preu del servei a la clàusula Quarta d’aquest conveni, per
tenir dret a l’esmentat accés a la base de dades de l’AIAC durant el període inicial de
duració d’aquest conveni.

B. Obligacions del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya   

B.1) El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya facilitarà a l’Ajuntament les claus
d’accés a l’aplicació de la base de dades de l’AIAC per tal de que pugui localitzar les
dades  (nom  i  cognoms,  DNI,  adreça,  postal,  població,  província  i  telèfons)  del
propietari i/o posseïdor de l’animal perdut o abandonat que s’hagi trobat dins l’àmbit
territorial del municipi.

B.2)  El  Consell  de  Col·legis  Veterinaris  de  Catalunya  s’obliga  a  tenir  actualitzada
l’esmentada  base  de  dades  amb  la  informació  que  pugui  rebre  dels  propietaris  o
posseïdors  dels  animals  de  companyia,  directament  o  a  través  dels  veterinaris
col·laboradors de l’AIAC.

B.3) Així mateix, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya s’obliga a que l’accés a
l’esmentada base de dades es podrà realitzar “on-line” per part de l’Ajuntament en
qualsevol moment i tots els dies de l’any, llevat els casos de força major o per altres
causes que no siguin de la seva responsabilitat.   

3. Forma d’accés a la base de dades per part de l’Ajuntament

El procediment a seguir per part de l’Ajuntament per accedir a la base de dades de l’AIAC
serà el següent:

1r: haurà d’introduir la seva clau d’accés i contrasenya, que amb caràcter previ li haurà
facilitat el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

2n: haurà d’introduir les dades alfanumèriques del microxip implantat a l’animal perdut o
extraviat  respecte del  qual estigui interessat a localitzar les dades del  seu propietari  o
posseïdor.

Un cop s’hagin fet els passos anteriors, s’obtindran les dades del propietari o posseïdor de
l’animal per tal que l’Ajuntament pugui posar-se en contacte amb ell. Del resultat d’aquesta
localització l’Ajuntament haurà d’informar al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

L’accés a la base de dades de l’AIAC es farà per la persona responsable designada a l’efecte
per l’Ajuntament,  amb l’única finalitat  d’informar al  propietari  de la localització del  seu
animal per tal que passi a recollir-lo o per aquells altres supòsits que estiguin legalment
autoritzats.

4. Durada del conveni i preu del servei
 
La  durada  d’aquest  conveni  serà  de  4  anys  a  comptar  del  dia  de  la  seva  signatura,
prorrogable fins a 4 anys més, tret que alguna de les parts comuniqui a l'altra en qualsevol
moment  la  seva  voluntat  de  donar-lo  per  finalitzat  amb  un  preavís  mínim  d’un  mes
respecte de la data de finalització inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues. Pròrroga
que requerirà d’un acord exprés.
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Per tal de tenir dret a l’accés a la base de dades de l’AIAC esmentat durant el període
conveniat, l’Ajuntament s’obliga a abonar al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya la
quantitat de 337,94 euros anuals, més l’IVA corresponent.
 
Aquesta quota s’ha establert en funció de la població del municipi a data 01/01/2019  i
s’incrementarà anualment (a comptar des de l’inici de vigència d’aquest conveni) en funció
de les variacions que experimenti l’IPC (Índex de Preus al Consum).

5. Extinció del conveni
 
Aquest conveni s’extingirà per alguna de les causes següents:

a) L’acord mutu de les parts que el subscriuen
b) L’incompliment de qualsevol de les clàusules
c) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga

6. Tribunals
 
Les qüestions litigioses que puguin derivar-se d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa
jurídic-administrativa,  seran  sotmeses  a  la  jurisdicció  contenciosa  administrativa  de  la
ciutat de Girona.

Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya Ajuntament de Celrà

La secretària

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 Jimenez Elvira, senyora Montserrat Carré Dalmau,
senyor Albert Lopez Guàrdia i senyor Aram Aymerich Besalú.

GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna Maria Coll Pascual i senyor
Miquel Rossell Molar. 

GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

8. MOCIÓ DE DEFENSA DE DRETS CIVILS I POLÍTICS (EXPEDIENT X731/2019).

L’alcalde explica que la Generalitat de Catalunya va fer arribar a l’Ajuntament aquesta
moció ja què va entrar en funcionament  l’Oficina de drets civils  i  polítics  adscrita  al
Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda amb l’objectiu d’elevar el nivell de
convivència i cohesió social de Catalunya i promoure i defensar el respecte dels drets
recollits al Pacte Internacional de drets Civils i Polítics aprovat a l’Assemblea General de
l’ONU del 1966.

Des  de l’Ajuntament  es farà una mínima formació  als  treballadors  i  treballadores  de
l’Ajuntament de Celrà per a què sàpiguen quines són les competències d’aquesta oficina:
si  algun  veí  o  veïna  de  Celrà  és  víctima  d’un  tracte  cruel,  o  d’una  detenció  o
empresonament arbitrari, o que hagi patit manifestacions d’odi o que incitin a la seva
discriminació,  o ingerències  en el  seu dret  a  la  llibertat  d’expressió,  de manifestació
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política, etc. es pugui derivar aquestes persones a l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la
Generalitat de Catalunya. 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Manel Roqueta Casalprim, portaveu del grup municipal
PSC-CP, que manifesta que tot i que votarà a favor, considera que s’hauria d’afegir la
Constitució Espanyola quan parla de la legislació europea com a marc normatiu.

És per la qual cosa que el seu Grup Municipal estarà atent, respecte la seva aplicació a
Celrà,  és  perquè  a  la  pàgina  web  de  l’Oficina  de  Drets  Civils  i  Polítics,  a  l’apartat
d’objectius un dels que persegueix és el de donar una resposta crítica i proactiva a la
desprotecció jurídica i administrativa de Catalunya dels drets civils i polítics individuals i
col·lectius, i el seu grup considera que aquesta afirmació no és correcta: Espanya està
considerada dins els països que més respecten aquests tipus de drets.

Respecte el Pacte Internacional de drets Civils i Polítics aprovat a l’Assemblea General de
l’ONU del 1966 el Sr. Roqueta afegeix que aquest va ser ratificat per Espanya l’any 1976
i que l’article 1 diu que tots els països tenen dret a l’autodeterminació: tot i que es podria
estendre molt  en aquest  tema,  el  Partit  dels  Socialistes  considera  que Catalunya  no
s’encabeix en aquesta situació. Estaran amatents al compliment d’aquesta moció.

Dit això, el Sr. Roqueta considera que el text de la moció està ben redactat i és correcte. 

L’alcalde pregunta al Sr. Roqueta si demana alguna correcció a la moció.

El Sr. Roqueta respon que no vol fer cap canvi ja què el text de la moció és genèric i, tot
i que voldrien afegir l’esment a la Constitució Espanyola, el text està correcte d’acord
amb la seva posició. Al què estaran atents és amb el desenvolupament de la moció,
tenint en compte el què han vist a la pàgina web de l’Oficina de Drets Civils i Polítics.

L’alcalde li respon que des de l’Ajuntament l’únic que poden fer és derivar als ciutadans
que se sentin víctimes  d’una de les situacions  previstes,  a  l’Oficina  de Drets  Civils  i
Polítics de la Generalitat. I per tant, si volen fer-ne seguiment haurà de ser de l’Oficina.

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:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El respecte pels drets civils i polítics, consagrats per la legislació europea i pels tractats
internacionals,  basteixen  els  fonaments  bàsics  de  les  democràcies  modernes.  El
desenvolupament i protecció d’aquests drets és el termòmetre que determina el grau de
maduresa  democràtica  de  les  societats  i  de  les  seves  estructures  polítiques  i
administratives. 

Les  administracions  públiques  locals,  per  la  seva  proximitat  a  la  ciutadania  i  pel  seu
contacte quotidià amb els problemes i neguits dels veïns i veïnes, tenen un paper clau en la
defensa i protecció dels drets civils i polítics i en la denúncia i l’acompanyament quan es
produeixen casos de possibles vulneracions. 

L’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya compte entre les seves
atribucions assessorar el Govern, promoure el coneixement i la reflexió entorn d’aquests
drets, mantenir un contacte fluït i col·laboratiu amb les entitats, institucions i moviments
que treballen en aquest àmbit i atendre les queixes i comunicacions de la ciutadania. 

En aquest sentit, la col·laboració entre els ens locals i l’Oficina de Drets Civils i Polítics ha
de ser una eina insubstituïble en la defensa i promoció d’aquests drets en tot el territori. 
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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. Vetllar  de  forma  proactiva,  participativa  i  unitària  per  la  protecció,  defensa  i
coneixement dels drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del municipi. 

Segon. Promoure  la  formació  en  matèria  de  drets  civils  i  polítics  als  treballadors  i
treballadores municipals per tal d’incorporar-ne el seu coneixement de forma transversal en
tots els àmbits d’actuació i gestió. 

Tercer. Facilitar  la  guia  de  l’Oficina  de  Drets  Civils  i  Polítics  a  tots  els  treballadors  i
treballadores  que  atenen a  la  ciutadania  a  fi  d’optimitzar  la  detecció  i  identificació  de
possibles situacions de vulneració i activar els mecanismes de garantia corresponents. 

Quart. Adreçar a les persones que creuen haver patit una vulneració dels seus drets civils i
polítics a l’Oficina de Drets Civils i Polítics a través del formulari que consta en el web i fer-
ne un seguiment posterior. 

Cinquè. Traslladar  l’acord  municipal  a  l’Oficina  de  Drets  Civils  del  Departament  de  la
Vicepresidència  i  d’Economia  i  Hisenda,  sense  perjudici  de  l’obligació  establerta  per  la
normativa de règim local de la seva tramesa al Departament de la Presidència. 

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 Jimenez Elvira, senyora Montserrat Carré Dalmau,
senyor Albert Lopez Guàrdia i senyor Aram Aymerich Besalú.

GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna Maria Coll Pascual i senyor
Miquel Rossell Molar. 

GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

9. MOCIÓ EN SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT (EXPEDIENT X752/2019).

L’alcalde dóna la benvinguda a la Sra. Cristina Vallès, coordinadora de l’Associació Dret a
Morir Dignament a Girona, la qual ha sol·licitat a l’alcalde efectuar una exposició sobre la
moció que es proposa. L’alcalde explica que s’han editat uns tríptics informatius sobre el
Dret  a  Morir  Dignament  per  a  poder-ne  fer  difusió  al  municipi  i  se’n  repartiran  a
l’Ajuntament, a Can Ponac, al CAP, etc., a fi de què la gent pugui tenir informació sobre
aquests drets. I que s’ha organitzat una exposició durant el mes de setembre a l’Ateneu i
una xerrada el  19 de setembre a les 19h a l’Ateneu,  que estarà presentada per les
senyores Àngels Miret i Cristina Vallès. 

L’alcalde, de conformitat amb el que disposa l’article 228.1 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta
inclosa en l’ordre del dia, cedeix la paraula a la Sra. Vallès per tal que pugui exposar-la.
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A continuació cedeix la paraula a la Sra. Cristina Vallès, coordinadora de l’Associació Dret
a Morir Dignament a Girona, qui diu el següent: 

Primer de tot voldríem agrair al Ple de l’Ajuntament de Celrà, a l’alcalde i a les
regidores i regidors la possibilitat de participar del Ple i presentar aquesta moció.
Com que ja coneixeu el contingut de la moció,  no la llegiré i en canvi faré una
breu presentació de la nostra Associació.

L’Associació Dret a Morir Dignament, es va crear l’any 1984 i es gestiona i finança
a partir de les quotes de les persones associades.

Som  una  associació  laica  i  sense  afany  de  lucre.  Les  tasques  les  decidim  i
realitzem de  forma descentralitzada  les  voluntàries  i  voluntaris  organitzats  en
grups de treball segons les disponibilitats, preferències i formació de cada una de
nosaltres.

Un dels primers objectius de l’Associació va ser el reconeixement legal dels DVA.
La llei catalana 21/2000 sobre els drets a la salut, l'autonomia del pacient i la
documentació clínica va ser la primera a Espanya que atorgava valor jurídic als
documents de voluntats anticipades sobre el final de vida.

A partir  d’aquí  moltes  xerrades,  conferències,  moltes  persones  ateses,  moltes
compareixences a les comissions de Justícia i Salut del Parlament de Catalunya
reclamant les cures pal·liatives universals, la creació d’un observatori de la mort
(que per cert desprès de dos anys de treball, ja s’ha posat en funcionament...), la
despenalització del suïcidi assistit i el dret a morir dignament...
Sobre  aquest  darrer  tema  el  mes  de  Juliol  de  l’any  2017  el  Parlament  de
Catalunya  va  acceptar  per  majoria  enviar  al  Congrés  una  proposta  de
despenalització de l'eutanàsia i el suïcidi assistit que afectaria tant a les malalties
terminals  com  a  les  malalties  que  causen  un  patiment  greu  de  caràcter
permanent, tant físic com psíquic.

El  Ple  del  Congrés,  a  Madrid,  va  admetre  a  tràmit  la  proposició  de  Llei  del
Parlament  de  Catalunya  de  reforma  del  Codi  Penal  per  la  despenalització  de
l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi assistit, però... va caure la legislatura...

Esperem que amb la nova legislatura aquesta vegada s’escolti la veu majoritària
de la ciutadania que en les últimes enquestes a dit  que sí a regular el dret a
l’eutanàsia amb un aclaparador 87%.

Resumint, els Objectius de l’Associació DMD són:
-La defensa del dret de tota persona a decidir el quan i el com finalitzar la pròpia
vida,  especialment  quan  pateix  un deteriorament  de  la  salut  irreversible  i  un
sofriment insuportable.
-Promoure un clima d’opinió pública favorable amb els objectius de l’Associació.
-I buscar el reconeixement legal i social d’aquests drets.
Treballem per aconseguir un dret que no tenim. La declaració dels drets humans
diu: “Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets”.
Pretenem que els drets humans siguin respectats fins a l'últim instant de vida.
Reivindiquem la llibertat d'escollir. Defensem que cada persona pugui triar el quan
i el com finalitzar la pròpia vida,  segons els seus valors i  el  seu concepte de
dignitat. Ningú ha de morir amb dolor innecessari, ningú pot imposar a un altre
una vida de patiment no desitjat.
Les declaracions municipals d’adhesió al moviment ciutadà per una mort digna,
per nosaltres, són molt importants. Els Ajuntaments són la institució més propera
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a la  ciutadania,  els  que  amb més facilitat  poden donar  informació  i  ajudar  a
entendre la mort com a part de la vida i com a tal ajudar a dignificar-la. Són
molts els municipis que han signat la moció, de Catalunya, de la resta de l’Estat i
ara també a Europa.

Per acabar, des de l’ Associació ens comprometem a col·laborar amb l'Ajuntament
de Celrà en les tasques que hem proposat en la moció:
- La formació del personal depenent de l’Ajuntament respecte als drets al final de
vida i els Documents de Voluntat Anticipades, 
- Facilitar el registre dels DVA
-  Col·laborar  a  traves  de  xerrades  i  tallers....en  la  difusió  dels  drets  de  les
persones malaltes a final de vida, la importància de fer els DVA o d’estendre la
idea de que la Mort Digna és possible.
.... i en els altres requeriments que el consistori ens suggereixi comés l’exposició
que s’ha organitzat a Celrà.
En conseqüència els demanem el vot favorable a la moció presentada sobre la
Mort Digna.
MOLTES GRÀCIES

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:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer que
“tots els essers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Una llibertat que no
s’ha  de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la
mort. 

La Constitució Española (1978), al seu article 10, afirma “la dignitat de la persona i el lliure
desenvolupament de la seva personalitat”. De nou, afirmem que aquesta dignitat i aquest
lliure desenvolupament no s’han de perdre en el procés final que ens porta a la mort.  
No obstant això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé rebaixant les
penes, a la persona que ajudés a morir a una altra “amb actes necessaris i directes  per la
petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima patís una malaltia
greu que el conduís necessàriament a la mort (...)”. 
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el procés
de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació
concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i el Decret 175/2002,
de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades.  Aquests principis
queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre, norma reguladora
de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en matèria d’informació i documentació
clínica. 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat ‘Dret a viure amb
dignitat el procés de la mort’ diu que “totes les persones tenen dret a rebre un tractament
adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort”.
I afegeix: “Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat d'una manera anticipada
per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments
mèdics que puguin rebre, que han d'ésser respectades (...)”.
D’aquesta manera es recolza el dret de fer oficial la voluntat de les persones mitjançant el
Document de Voluntats Anticipades (DVA). 
La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de
drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), revisada i
aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol d’Autonomia i presa
de decisions, apartat 5.1.8., indica: “La persona té dret a viure el procés que s’esdevingui
fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat (...)”. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=246194
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=246194
http://www.gencat.net/diari/3665/02170076.htm
http://www.gencat.net/diari/3665/02170076.htm
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En  aquest  context,  la  persona  té  dret  a  rebre  una  atenció  de  qualitat  que  promogui
l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn
idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona. 

Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les
seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té el
dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat
d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els professionals sanitaris li facilitin
les  cures  i  els  tractaments  necessaris  per  facilitar-li  una mort  digna i  sense patiment,
sempre dins del marc legal vigent.

Recentment, el 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya ha aprovat una   Moció
sobre el Dret a Morir Dignament. Aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament dels
programes de cures pal·liatives han suposat una millora al llarg dels darrers anys que no
podem ignorar. 

Malauradament  però,  l'experiència  de  l’Associació  Dret  a  Morir  Dignament  (DMD),
obtinguda a partir de l'atenció personalitzada a centenars d'homes i dones al llarg dels
darrers  anys,  ens  permet  afirmar  que  massa  persones  continuen  patint  un  sofriment
innecessari al final de la seva vida. Ja sigui per desconeixement d'aquestes lleis per una
part del personal sanitari; per desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels
seus drets o de com exercir-los; per la dificultat d'accés als equips de cures pal·liatives per
desinformació d'una part del personal sanitari per manca de recursos suficients per atendre
a tota la població; o ja sigui per la penalització de l’ajuda a morir de l’article 143.4 del Codi
Penal  espanyol.  I  és  que  a  Catalunya,  menys  de  l'1% dels  catalans  ha   registrat  un
Document de Voluntats Anticipades (DVA) tot i que un 78% de la societat dóna suport a la
despenalització de l’eutanàsia. 

Per tant, per aconseguir eixamplar el dret a morir dignament de la ciutadania, és necessari
despenalitzar l’eutanàsia, i en paral·lel impulsar les mesures que actualment permet la llei. 

Per avancar en el dret a la  mort digna és fa del tot necessària la presa de consciència dels
ajuntaments i la seva implicació.  Els ajuntaments són les institucions més properes a la
ciutadania  i,  com  a  tals,  han  de  jugar  un  paper  important  en  la  divulgació  d’aquest
document, a més de donar facilitats pel seu registre, des de la convicció que el dret a una
mort digna és un dels drets humans i que l’ajuntament ha de vetllar per la seva defensa i
acompliment.

L’Associació DMD Catalunya (DMD-Cat) ha fet arribar una serie de demandes i ofertes de
col·laboració a l’Ajuntament de Girona perquè, des de l’àmbit municipal, s’afavoreixin un
seguit de mesures per ajudar a que la ciutadania de Girona a afrontar amb el màxim de
dignitat possible el procés de llur mort.

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

ACORD

Primer. La formació de les treballadores i treballadors municipals (serveis socials, centres
culturals, agents municipals, centres de dia...) sobre els drets de la ciutadania al final de la
vida i el benefici de fer el Document de Voluntats Anticipades (DVA). 

Segon. Divulgar aquest acord, així com el DVA, i impulsar xerrades informatives i activitats
a centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’ajuntament, campanyes en els
mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, que estaran disponibles als punts
d’informació municipals.

Tercer. Donar  més  suport  administratiu  per  facilitar  el  tràmit  del  DVA,  mitjançant  la
disponibilitat a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament de la informació necessària
per a tramitar i inscriure el DVA. 
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Quart. Instar al Parlament i la Generalitat de Catalunya a simplificar el tràmit del DVA per
tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un funcionari públic
municipal.

Cinquè. Traspassar aquests acords a la Regidoria de Salut, Consell Municipal de la Gent
Gran i el Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal per tal que puguin donar
el seu suport i col.laborar en la difusió d’aquesta informació.
Sisè. Recolzar  la  proposta del  Parlament de  Catalunya demanant la  regulació  sobre  la
despenalització de l’eutanàsia al Congrés, fent-los arribar aquesta moció aprovada.

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 Jimenez Elvira, senyora Montserrat Carré Dalmau,
senyor Albert Lopez Guàrdia i senyor Aram Aymerich Besalú.

GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna Maria Coll Pascual i senyor
Miquel Rossell Molar. 

GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

10. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

No n’hi ha.

II
PART DE CONTROL

11. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA. 

NÚMERO CONCEPTE INTERESSAT

2019DECR000668
CONVOCATORIA COMISSIO INFORMATIVA DIRECTORIAL: 3
DE SETEMBRE DE 2019

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000667
EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIO

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000666
PRORROGA CTE LABORAL DE DURADA DETERMINADA PEO 
MANTENIMENT

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000665
APROVACIÓ PLA SEGURETAT I SALUT OBRA CONSTRUCCIÓ
NAU BRIGADA

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000664
APROVACIÓ PLA SEGURETAT I SALUT OBRA REFORMA 
TORRE DESVERN

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000663 AUTORITZACIÓ ÚS PRIVATIU EDIFICIS MUNICIPALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000662 APROVAR FACTURES RECOLLIDA PAPER I CARTRO INT - INTERVENCIO

2019DECR000661 APROVAR FACTURES RECOLLIDA PAPER I CARTRO INT - INTERVENCIO

2019DECR000660 APROVACIO REMESA FACTURES F/2019/29 INT - INTERVENCIO

2019DECR000659
APROVACIÓ LIQUIDACIO TAXA SERVEI MENJADOR EB 
CASALET JULIOL INT - INTERVENCIO

2019DECR000658 RETORNAR GARANTIA DEFINITIVA
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000657 RETORNAR GARANTIA DEFINITIVA
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000656 RETORNAR GARANTIA DEFINITIVA SGI - SECRETARIA GENERAL I 
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INTERVENCIÓ

2019DECR000655
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000654 AUTORITZACIÓ PERMÍS ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000653 APROVACIO REMESA FACTURES F/2019/28 INT - INTERVENCIO

2019DECR000652 CONCESSIO AJUT ECONOMIC URGENCIA SOCIAL SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000651
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: 
ADQUISICIO 5 ORDINADORS

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000650
AUTORITZACIO US PRIVATIU INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000649 AUTORITZACIO UTILITZACIO PRIVADA TEATRE ATENEU
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000648 2N PAGAMENT SUBVENCIO A DIFERENTS ENTITATS
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000647
DECLARACIO EXCEDENCIA PER TENIR CURA DE FILL 
MENOR DE TRES ANYS

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000646 DECLARACIO CADUCITAT DRET FUNERARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000645 AUTORITZACIO TRASPAS DRET FUNERARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000644 SOL·LICITUD BESTRETA DE SUBVENCIO
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000643
SOL·LICITAR A LA DIGI PRORROGA TERMINI EXECUCIO 
OBRA  I JUSTIFICACIO TORRE DESVERN

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000642
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000641 NO APROVAR FACTURES I LA SEVA DEVOLUCIO INT - INTERVENCIO

2019DECR000640
DONAR-SE PER ASSABENTAT D'ACTIVITAT ECONOMICA 
INNOCUA

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000639 
DONAR-SE PER ASSABENTAT D'ACTIVITAT ECONOMICA 
INNOCUA

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000638
DONAR-SE PER ASSABENTAT D'ACTIVITAT ECONOMICA 
INNOCUA

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000637
DONAR-SE PER ASSABENTAT D'ACTIVITAT ECONOMICA 
INNOCUA

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000636
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000635
EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIO SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000634
ATORGAMENT CANVI SUBSTANCIAL DE LLICENCIA 
AMBIENTAL

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000633 PAGAMENT CURS FORMACIO MANIPULADOR ALIMENTS RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000632 AUTORITZACIO TRASPAS DRET FUNERARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000631 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: 
ADQUISICIO BUFADOR ELECTRIC

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000630 DELEGACIO FUNCIONS ALCALDIA AL - ALCALDIA

2019DECR000629 DECLARACIO CADUCITAT DRET FUNERARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000628 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000627 
CONCESSIO AUTORITZACIO REALITZACIO CURSOS BALLS 
DE SALO

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000626 
DEC ORDRE 2N PAGAMENT SUBV ESCOLA FALGUERES 
REUTILITZACIO LLIBRES                                                  

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000625 
2N PAGAMENT SUBVENCIO PER ADQUISICIO COMICS 
BIBLIOTECA ESCOLAR LES FALGUERES

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000624 
DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 
EXTRAORDINARIA 31 JULIOL 2019                                    CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000623 
ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO ESPECTACLE PLOU A 
COBERT

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000622 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMNISTRAMENT: APARELL 
AIRE CONDICIONAT ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000621 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: SEGA I 
DESBROSSAMENT CAMINS MUNICIPALS

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
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SUBMINISTRAMENT

2019DECR000620 
PRORROGAR LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL DOMINI 
PUBLIC LOCAL AL - ALCALDIA

2019DECR000619 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: GANXOS 
PAP MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000618 
CONCESSIO AUTORITZACIO US SALA GRAN TEATRE 
ATENEU

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000617 RETORNAR AVAL EN CONCEPTE DE GARANTIA DEFINITIVA AL - ALCALDIA

2019DECR000616 
INCOACIO EXPEDIENT PER DONAR DE BAIXA DEL PADRO 
MUNICIPAL D'HABITANTS HAB - PADRÓ D'HABITANTS

2019DECR000615 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: SESSIO FORMATIVA 
CURS FOTOGRAFIA MOBIL

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2019DECR000614 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: INSTAL·LACIO PANYS
ARMARIS EMD

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000613 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEI: DISSENY MATERIAL 
DIFUSIO ACTIVITATS TEATRE

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000612 APROVACIO FACTURA LLUM I GAS CAFÉ TEATRE ATENEU INT - INTERVENCIO

2019DECR000611 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: PANTALLA 
VISUALITZACIO PER SCADA ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000610 APROVACIO FAC F27-2019                                               INT - INTERVENCIO

2019DECR000609 
INICIAR EXPED PER TRAMITAR CTE SUBMINISTRAMENT 
(INSTAL·LACIO SEMAFORS) CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000608 
INICIAR EXPED PER TRAMITAR CTE SUBMINISTRAMENT 
(CLORUR FERRIC) CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000607 
INICIAR EXPED PER TRAMITAR CTE SUBMINISTRAMENT  
(TRACTAMENT DE FANGS I DESHIDRATATS) CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000606 
INICIAR EXPED PER TRAMITAR CTE SUBMINISTRAMENT  
(CENTRIFUGA DE FANGS) ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000605 DEC CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI 29 JULIOL 2019
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000604 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: REDACTAR MODIF 
DELIMITACIO FRANJA PROTECC POLIGON ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000603 
ADJUDICACIO CTE MENOR SEVEIS: SERVEI EXTRA 
MONITORATGE CASAL ARTISTIC

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000602 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA PRIMERA OCUPACIO AL - ALCALDIA

2019DECR000601 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: ELABORACIO 
AIXECAMENT TOPOGRAFIC ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000600 
INICIAR D'OFICI EXPEDIENT D'ORDRE D'EXECUCIO DE 
NETEJA ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000599 
ATORGAR TERMINI AUDIENCIA PER A LA PRESENTACIO 
D'AL·LEGACIONS ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000598 DONAR-SE PER ASSABENTAT CANVI TITULARITAT
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000597 
SOL·LICITUD SUBV ARC: UTITILITZACIO ARID RECICLAT 
RESIDUS CONSTRUCCIO SA - SANITAT I SALUT

2019DECR000596 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000595 
INICIAR D'OFICI EXPEDIENT D'ORDRE D'EXECUCIO DE 
NETEJA ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000594 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA PER DESENVOLUPAR ACTIVITAT

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000593 
DONAR-SE PER ASSABENTAT ACTIVITAT ECONOMICA 
INNOCUA

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000592 AUTORITZACIO TRASPAS DRET FUNERARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000591 APROVAR DEVOLUCIO QUOTA CASALET EB INT - INTERVENCIO

2019DECR000590 
CONVOCATORIA SESSIO EXTRAORDINARIA CID 23 
DEJULIOL DE 2015

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000589 APROVACIO MODIFICACIO PRESSUPOSTARIA 8/2019
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2019DECR000588 APROVACIO FACTURES F26-2019                                      INT - INTERVENCIO

2019DECR000587 AUTORITZACIO CONCESSIO DRET FUNERARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000586 RECTIFICAR D'OFICI ERROR MATERIAL DECRET ALCALDIA
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000585 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO URB - URBANISME, SERVEIS 
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PREVIA OBRA MENOR TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000584 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000583 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000582 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000581 
ADSCRIURE COM A VOCALS DE LA CID I DE LA SEC 
DIFERENTS REGIDORS I REGIDORES

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000580 CONVOCATÒRIA JGL ORDINARIA 16 DE JULIOL DE 2019
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000579 
APROVACIO PLA SEGURETAT I SALUT PER A OBRA 
MUNICIPAL CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000578 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO CONCERT
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000577 MODIFICAR LLICENCIA AMBIENTAL AL - ALCALDIA

2019DECR000576 DONAR-SE PER ASSABENTAT CANVI NOM ACTIVITAT
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000575 
INICIAR EXPED ADM PER TRAMITAR CTE SERVEI TREBALLS
SILVICOLES MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000574 
SOL·LICTAR RENOVACIO AUTORITZACIO SISTEMA FIX 
VIDEOVIGILANCIA MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000573 
INICIAR EXPEDIENT ADM PER TRAMITAR CTE ADM 
SERVEIS D'AULA DE TEATRE CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000572 
AUTORITZACIO ASSEMBLEA NACIONAL CANDIDATURA 
UNITAT POPULAR

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000571 DONAR-SE PER ASSABENTAT CANVI NOM ACTIVITAT
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000570 
SOL·LICITUD SUBVENCIO DIGI: FOMENT PROJECTES 
MILLORA GESTIO DOCUMENTS I ARXIUS

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000569 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: XERRADES
PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2019DECR000568 ESTIMACIO PARCIAL RECURS REPOSICIO
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000567 CONCESSIO AJUT SOCIAL SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000566 
CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL COM A PEO DE 
MANTENIMENT RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000565 APROVACIO FRES F2019-25                                             INT - INTERVENCIO

2019DECR000564 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: INSPECCIO 
ASCENSORS MUNICIPALS

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000563 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000562 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000561 AUTORITZACIO CONCESSIO DRET FUNERARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000560 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000559 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000558 
APROVACIO LIQUIEDACIO TAXA PRESTACIO SERVEI 
MENJADOR EB INT - INTERVENCIO

2019DECR000557 PAGAMENT EN CONCEPTE DE LOCOMOCIO  I DIETES RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000556 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: 
ADQUISICIO PAPERERES

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000555 
APROVACIO LIQUIDACIO TAXA PARADES MERCATS SEGON
SEMESTRE 2019

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2019DECR000554 RETORNAR AVAL EN CONCEPTE DE GARANTIA DEFINITIVA AL - ALCALDIA

2019DECR000553 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000552 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000551 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000550 
AUTORITZACIO TRACTAMENT RESIDUAL VEHICLE 
ABANDONAT

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ
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2019DECR000549 
AUTORITZACIO TRACTAMENT RESIDUAL VEHICLE 
ABANDONAT

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000548 DECLARAR EN EXCEDENCIA EDUCADORA EB RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000547 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000546 
SOL·LICITUD SUBVENCIO DIGI: ACTUALITZACIO CENS I 
INTRODUCCIO DADES SITMUN

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2019DECR000545 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: DISTRIBUCIO 
MATERIAL PUBLICITARI TASTETS

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000544 
SOL·LICITAR ADHESIO XARXA SERVEIS LOCALS DE 
PROMOCIO ECONOMICA

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2019DECR000543 APROVACIO FAC F24-2019                                               INT - INTERVENCIO

2019DECR000542 
CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI 8 DE JULIOL DE 
2019

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000541 APROVACIO LIQUIDACIO TAXA SERVEI CASALET EB INT - INTERVENCIO

2019DECR000540 
APROVACIO CONVENI COL·LABORACIO FORMACIO 
PRACTICA EN CTRES DE TREBALL CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000539 
APROVACIO CONVENI COL·LABORACIO FORMACIO 
PRACTICA EN CTRES DE TREBALL CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000538 
EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIO SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000537 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: DISSENY DIFUSIO I 
SENYALITZACIO TASTETS DE CELRÀ

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000536 CONCESSIO LLICENCIA URBANISTICA
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000535 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000534 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000533 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000532 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000531 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000530 CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL EDUCADORA EB RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000529 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: REDACCIO 
AVANTPROJECTE AMPLIACIO PISCINA ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000528 EXTINCIO CONTRACTE TREBALL EDUCADORA RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000527  APROVACIO FAC F23-2019                                              INT - INTERVENCIO

2019DECR000526 ADMETRE A TRAMIT RECLAMACIO 
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000525 DEC DELEGACIONS REGIDORIES                                      
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000524 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000523 PAGAMENT SUBVENCIO  A L'ESCOLA LES FALGUERES
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000522 
SOL·LICITUD PRORROGA TERMINI JUSTIFICACIO 
SUBVENCIO                                                                    MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000521 CONCESSIO AJUTS ECONOMIC D'URGENCIA SOCIAL SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000520 
APROVACIO CONVENI COL·LABORACIO FORMACIO 
PRACTICA EN CTRES DE TREBALL

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2019DECR000519 NOMENAMENT TINTENTS I TINENTES D'ALCALDE 
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000518 RECTIFICAR LIQUIEDACIO PROVISIONAL ICIO
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000517 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: 
BIOTRITURADORA MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000516  APROV FAC F22-2019                                                      INT - INTERVENCIO

2019DECR000515 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: 
ADQUISICIO EQUIPAMENT TREBALL BRIGADA MUN

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000514 APROVACIO NOVA CONFIGURACIO JGL
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000513 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO URB - URBANISME, SERVEIS 
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PREVIA OBRA MENOR TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000512 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000511 CONCESSIO BESTRETA RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000510 DEC REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE                            
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000509 APROVACIO LIQUIDACIO TAXA SERVEI MENJADOR EB INT - INTERVENCIO

2019DECR000508 
APROVACIO LIQUIEACIO TAXA US PRIVATIU HORTS 
MUNICIPALS

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2019DECR000507 AUTORITZACIO REALITZACIO SESSIONS DANSA AFRICANA
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000506 AUTORITZACIO REALITZACIO SESSIONS DANSA LLIURE
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000505 
MANTENIR NOMENAMENT PERSONES TRIBUNAL 
VALORACIO CANDIDATURES

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000504 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: 
ADQUISICIO CADIRES

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000503 APROVACIO FACTURA LLUM I GAS CAFÉ TEATRE ATENEU INT - INTERVENCIO

2019DECR000502 
DEC AUTORITZACIO US TEATRE ATENEU ASSOCIACIO EL 
TERRAT                                                                          

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000501  APROVACIO FAC F21-2019 INT - INTERVENCIO

2019DECR000500 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: 
ADQUISICIO VITRINA EXTERIOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000499 PAGAMENT EN CONCEPTE DE LOCOMOCIO  I DIETES RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000498 
DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 
EXDTRAORDINARIA 12 JUNY 2019                                    

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000497 
DONAR PER EXTINGIDA LLICNECIA US PRIVATIU HORTS 
MUNCIPALS AL - ALCALDIA

2019DECR000496 DEC SOL SUBVENCIO CULTURA POPULAR OSIC                  
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000495 CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL PEO MANTENIMENT RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000494 
DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 
EXTRAORDINARIA 10 JUNY 2019                                      

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000493 DEC CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI 12 JUNY 2019   
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000492 DEC SOLLICITUD SUBVENCIO ESCENARIS 2019                 
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000491 DEC CONVOCATORIA CID EXTRAORDINARIA 12 JUNY 2019
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000490 AUTORITZACIO TRASPAS DRET FUNERARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000489 AUTORITZACIO TRASPAS DRET FUNERARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000488 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: MONITORATGE 
CASAL ARTISTIC 2019

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000487 PAGAMENT SUBVENCIO A ESPORTISTA INDIVIDUAL ES - ESPORTS

2019DECR000486 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: 
LLICENCIES VDI PER ENTORN VIRTUAL

TIC - INFORMÀTICA I NOVES 
TECNOLOGIES

2019DECR000485 APROVACIO  MOD PRESSUPOST 06-2019 
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2019DECR000484 
INCOACIO EXPEDIENT PER DONAR DE BAIXA DEL PADRO 
MUNICIPAL D'HABITANTS HAB - PADRÓ D'HABITANTS

2019DECR000483 
ADJUDICACIO CTE MENOR OBRA: IMPERMEABILITZACIO 
TEULAT EDIFICI EMD

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000482 APROVACIO FAC F20-2019                                               INT - INTERVENCIO

2019DECR000481 DEC PAGMENT DIETES TRIBUNAL BORSA AUX ADM            SG - SECRETARIA

2019DECR000480 
EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIO SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000479 DEC DEVOL QUOTES EMD PER MALALTIA                           
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2019DECR000478 DEC PAGAMENT CURS FORMACIÓ                                     RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000477 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS
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2019DECR000476 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: INFORME CENS 
COMERCIAL

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2019DECR000475 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 4 JUNY 2019  
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000473 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO ESPECTACLE LAYERS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000472 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000471 AUTORITZACIO US PRIVATIU ESPAIS MUNICIPALS
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000470 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: PROJECTE 
GEOGRAFIES VARIABLES DE LAMEMORIA

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000469 RECTIFICACIO NOM TITULAR DECRET D'ALCALDIA
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000468 
2N PAGAMENT SUBV REUTILITZACIO LLIBRES AULET 18-
19                                                                                  

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000467  APROVACIO FAC F19-2019                                              INT - INTERVENCIO

2019DECR000466 CONCESSIO AJUTS ECONOMIC D'URGENCIA SOCIAL SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000465 
NOMENAMENT COM A MEMBRE DE TRIBUNAL DE 
VALORACIO DE CANDIDATURES

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000464 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000463 DEC REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE                            
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000462 AUTORITZACIO US PRIVATIVA ESPAIS ESCOLA AULET
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000461 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMNISTRAMENT: SACS 
RESTES VEGETALS MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000460 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT:  
ADQUISICIO TAULES I PARERERES

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000459 CONCESSIO AUTORITZACIO US SALA ENTITATS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000458 
AUTORITZACIO REALITZACIO ANIVERSARIS EN LOCALS 
MUNICIPALS

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000457 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000456 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: 
ADQUISICIO PLAQUES NUMERACIO CARRERS ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000455  APROVACIO FAC F18-2019                                              INT - INTERVENCIO

2019DECR000454 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO CONCERT COBLA
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000453 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000451 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 21 MAIG 2019 CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000450 
INCOACIO CONTRACTE ADMINISTRATIU SERVEI AULA DE 
TEATRE                                                                           CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000449 
INCOACIO PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT CONTRACTE
SERVEIS EDUCATIUS                                                       CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000448 RETORN FIANÇA RESIDUS D'ENDERROC I CONSTRUCCIO
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000447 
ADJUDICACIO CTE MENOR OBRA: ARRANJAMENT TRAMS 
VORERA

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000446 
AUTORITZACIO REALITZACIO ANIVERSARIS EN LOCALS 
MUNICIPALS

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000445 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000444 CONCESSIO BESTRETA RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000443 
EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIO SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000442  DEVOLUCIO GARANTIA DEFINITIVA CTRE CIVIC               AL - ALCALDIA

2019DECR000441 
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO 
PREVIA OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000440 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: APLICACIO 
PROTECCIO ANTI-GRAFITTI PARC CORS

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000439 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: IMPRESSIO CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
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EXPOSICIO DONES VISIBLES CULTURALS

2019DECR000438 APROVACIO MOD PRESSUPOST 05-2019                           
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2019DECR000437 APROVACIO FAC F17-2019                                               INT - INTERVENCIO

2019DECR000436 ATORGAMENT PREMIS CONCURS FOTOGRAFIA
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000435 PAGAMENT EN CONCEPTE DE LOCOMOCIO  I DIETES RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000434 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO CONCERT HAVANERES
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000433 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO ESPECTACLE RASPALL
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000432 ACOLLIMENT SUBV DIPSALUT SAP - SERVEIS ATENCIO PERSONES

2019DECR000431 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000430 
AUTORITZACIO REALITZACIO ASSEMBLEA I FESTA FINAL 
TEMPORADA EN LOCALS MUNICIPALS

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000429 ADJUDICACIO CTE: BALL REVETLLA SANT JOAN
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000428 
ABONAMENT ASSISTENCIA MEMBRES TRIBUNAL 
QUALIFICADOR BORSA VIGILANTS RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000427 DEC CONVOCATORIA PLE ORDINARI 14 MAIG 2019 CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000426 APROVACIO BAIXA TEMPORAL INFANT EB INT - INTERVENCIO

2019DECR000425 APROVACIO FACTURA LLUM I GAS CAFÉ TEATRE ATENEU INT - INTERVENCIO

2019DECR000424 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: CURS INENSIU 
DANSA CONTEMPORANIA SG - SECRETARIA

2019DECR000423 
APROVACIO LIQUIDACIO TAXA PRESTACIO SERVEI 
MENJADOR EB                                                                 INT - INTERVENCIO

2019DECR000422  APROVACIO FAC F16-2019 INT - INTERVENCIO

2019DECR000421 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: SERVEI TECNIC 
CONCERTS FESTA MAJOR                                                 

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000420 
DEC INCOACIO PROCEDIMENT FASE 1 NUCLI 
COMUNICACIONS TORRES DESVERN                                 ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000419 APROV FACTURES O2019-15                                            INT - INTERVENCIO

2019DECR000418 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 7 MAIG 2019 
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000417 RETFICIACIO D'OFICI ERROR MATERIAL DECRET OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2019DECR000416 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: 
ADQUISICIO 12 ARBRES

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000415 
EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIO SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000414 AUTORITZACIO CONCESSIO DRET FUNERARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000413 AUTORITZACIO CONCESSIO DRET FUNERARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000412 AUTORITZACIO CONCESSIO DRET FUNERARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000411 AUTORITZACIO CONCESSIO DRET FUNERARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000410 
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: IMPRESSIO I 
COL·LOCACIÓ VINILS                                                       JO - JOVENTUT

2019DECR000409
dels usuaris APROVACIO LIQUIDACIO SERVEI EMD

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2019DECR000408 CONCESSIO PREMIS PORTA A PORTA 2018 MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000407 
ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: ANIVELLAMENT TERRES
I SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVA ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000406 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2019DECR000405 ADJUDICACIO CTE: CONCERT ORQUESTRA MARAVELLA
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000404 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO ESPECTACLE KOSELIG
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2019DECR000403 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2019DECR000402 CONVOCATORIA SEGONA REUNIÓ COMISSIO ESPECIAL INT - INTERVENCIO
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COMPTES

2019DECR000401 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2019DECR000400 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2019DECR000399 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2019DECR000398 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2019DECR000397 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2019DECR000396 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2019DECR000395 
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS
US PB LOCAL OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

12. PRECS I PREGUNTES.

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

 De les preguntes que volia fer una tenia relació amb les propostes de la piscina,
però ja la considera resolta amb el què ha dit el Sr. Bartis indicant que ahir es va
recollir l’urna i encara no s’han llegit les propostes.

 Pregunta per la reunió que l’ajuntament va tenir amb els comerciants i els Mossos
d’esquadra arran d’una onada de robatoris en comerços i si en pot fer un resum, i
si es va prendre alguna determinació al respecte.

Sobre aquesta segona qüestió respon el Sr. Bartis, atès que quan es va produir aquesta
reunió  ell  hi  va assistir  perquè estava assumint  les tasques  d’alcaldia  com a alcalde
accidental. El Sr. Bartis indica que arran d’un episodi bastant continuat de robatoris i
intents de robatori en diversos comerços del municipi, es va crear un cert alarmisme
entre els comerciants del municipi, i així li ho van fer saber, per la qual cosa es va posar
en contacte amb els Mossos d’esquadra, i es va concretar aquesta reunió en què hi va
assistir  el  Cap  d’inspecció:  des  d’aquest  cos  policial  van  ampliar  el  focus  territorial
indicant que no només es tractava de Celrà sinó que també és un problema que afecta
altres  zones  com la  ciutat  de  Girona  i  altres  municipis  de  les  comarques  gironines:
afirmació que va permetre tranquil·litzar i fer evident que el que passava no era una
situació concreta del nostre poble. Els representants dels Mossos d’esquadra que van
assistir a la reunió van indicar que en relació a situacions de robatoris produïts aquest
estiu a les comarques gironines Celrà és dels municipis segurs en aquest sentit. 

Es Mossos també van indicar que el cap de setmana passat abans de fer la reunió els
Mossos havien detingut una de les persones que presumptament va efectuar un dels
robatoris en un comerç de Celrà, però que per molt que ells detinguin els sospitosos, un
cop passen a disposició judicial, aplicant el Codi Penal per delicte de furt sovint queden
en llibertat; sense aplicar-se la presó preventiva que com veiem s’aplica en alguns casos
sí i en d’altres no afegeix el Sr. Bartis.

El  Sr.  Bartis  afegeix  que  la  reunió  va  servir  per  a  concretar  una  col·laboració  més
profunda de la que ja tenien entre els Mossos d’esquadra  i el cos de vigilants municipals,
i es va establir que durant unes setmanes, el servei de vigilància municipal tindria més
presència en l’horari nocturn i juntament amb els Mossos d’esquadra intentar detenir les
persones implicades.

Va ser una reunió tranquil·litzadora i clarificadora en el sentit que s’ha explicat.
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Des de llavors, el Sr. Bartis no té constància de cap més robatori en un comerç des de la
data de la reunió, a la qual van assistir unes 15 – 20 persones. Per últim considera que
l’Ajuntament ha fet tot el que està al seu abast davant aquesta situació, ja què no té
competències en seguretat ciutadana però sí que el cos de vigilants pot treballar per al
compliment  de  les  normes  de  trànsit  i  de  les  ordenances  municipals,  i  de  custòdia
d’edificis, no obstant això també realitzen una tasca de seguretat ciutadana en el sentit
que han participat en la detenció dels implicats en algun robatori en col·laboració amb els
Mossos d’esquadra.

En aquest  sentit  creu que la gent va quedar satisfeta de la rapidesa de resposta de
l’Ajuntament al poder convocar amb molt poc temps els Mossos i tots els comerciants
que  van  poder  venir  i  escoltar  de  primera  mà  les  explicacions  donades  pels  seus
representants.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Manel Roqueta Casalprim, portaveu del GM PSC-CP,
que pregunta el següent:

 Primer. El passat mes de juliol els CDR van posar uns cartells a la Ctra. Juià i
Ctra. Palamós en què hi anaven escrits uns missatges, amb els quals alguns s’hi
pot estar d’acord i amb altres no, però n’hi havia un que traspassava la línia del
mal gust: textualment deia ‘Botiflers a les fosses’. En aquest sentit el Sr. Roqueta
demana que quan algú demani per posar qualsevol missatge en un cartell a la via
pública,  en  el  moment  d’autoritzar  la  ubicació  d’aquests  cartells  s’hauria  de
revisar el contingut del missatge que es vol transmetre, ja què s’ha de mantenir
un bon gust i el respecte a les persones.

 Segon. A finals de juny, a la pàgina web de l’Ajuntament de Celrà hi havia una
notícia que indicava que als carrers Ter, Nòria i Llevant es portarien a terme unes
cates i vol saber la seva finalitat. Suposa que és un pas previ per a la futura ‘mini
variant’ i vol saber en quin punt es troba aquest procés. El Sr. Roqueta afegeix
que no estan en contra d’aquesta idea però demana que es tingui  en compte
l’opinió de les empreses i comerços de la Ctra. Palamós, per l’impacte que pot
tenir aquesta desviació de trànsit. També pregunta si s’ha fet algun estudi sobre
quants vehicles dels que circulen per la Ctra. Palamós es paren a consumir als
comerços d’aquesta via i a partir d’aquí les mesures per combatre la pèrdua de
vendes arran de la desviació del trànsit.

 Tercer. Endesa ha enviat unes cartes a diversos ajuntaments – per ara a Celrà no
ha  arribat  –  reclamant  l’import  dels  deutes  impagats:  s’han  posat  d’acord  la
Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions provincials, l’àrea metropolitana
de Barcelona i les dues entitats municipalistes de Catalunya per a enviar una carta
molt contundent a Endesa ja què en virtut de la Llei 24/2015 del Parlament de
Catalunya no es pot  tallar  el  subministrament  elèctric  a  algú que es trobi  en
situació  de pobresa energètica.  Per això primer  vol  saber  si  aquesta  carta ha
arribat  a Celrà i si, en el cas que arribi, les persones que es troben al municipi en
aquesta situació estan protegides. 

     
L’alcalde respon:

 Resposta a la primera pregunta: Respecte als cartells, afirma que és possible que
hi hagués durant uns dies aquest missatge, però que es tracta d’una entitat que
abasta  diversos  municipis  del  Ter-Gavarres  i  van  instal·lar  els  cartells  a  tots
aquests municipis, no només a Celrà. No obstant això, l’ajuntament de Celrà hi va
contactar  per  tal  que  suprimissin  missatges  que  poguessin  ser  ofensius  i  ell
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personalment  va  anar  a  veure  tots  els  cartells  que  hi  havia  instal·lats  per  a
comprovar els missatges i aquest que ha indicat el Sr. Roqueta no hi era. Afegeix
que tothom es pot equivocar i que aquest missatge no era gens encertat.

 Resposta a la segona pregunta: Pel què fa a la notícia de la pàgina web sobre les
cates als carrers Ter, Nòria i  Llevant ja no surt perquè ja es va realitzar una
matinada  de  finals  de  juny-principis  de  juliol:  la  Generalitat  va  efectuar  les
prospeccions  necessàries  per  a  fer  el  projecte,  i  després  s’ha  de  buscar  el
finançament, ja què l’Ajuntament no considera que ho hagi d’assumir el consistori
sinó la Generalitat: és per aquesta raó que es preveu que serà un procés llarg per
la situació financera de la Generalitat. Aquestes prospeccions havien de servir per
a saber si s’ha de substituir tot el ferm o bé en alguns trams n’hi ha prou amb la
substitució de les capes més superficials.

A dia d’avui encara no han enviat el resultat de les prospeccions, però com que eren els
mesos d’estiu suposa que arribaran properament.  Amb el resultat  podran redactar el
projecte i a continuació buscar el finançament econòmic per a realitzar-ho, de manera
que l’alcalde calcula que menys de dos – tres anys no serà.

Pel què fa als comerços és evident però també s’ha de tenir en compte que hi viu una
quarta part de la població del municipi, que el Sr. Roqueta no ha esmentat però que
considera també molt important, la qual conviu amb l’important trànsit diari de vehicles
que circulen per la Ctra. Palamós. En el moment que aquest projecte es tiri endavant
s’haurà  de  buscar  les  fórmules  perquè  els  comerços  en  surtin  el  menys  perjudicats
possibles però alhora també s’ha de mirar per la important part de població que millorarà
les seves condicions de vida al no haver de suportar un trànsit de 6.000 – 7.000 vehicles
per dia i tot el que això suposa.

El Sr. Bartis intervé en aquest punt per afirmar que sí que s’ha estudiat que el 95% del
negoci dels establiments de la Carretera de Palamós és de consum intern dels mateixos
veïns  del  municipi:  la  majoria  dels  comerços  que  hi  ha  no  viuen  de  la  carretera
pròpiament, i una de les raons també és que fins ara no hi havia gairebé aparcaments
per a què els compradors poguessin aparcar per anar als comerços.

El Sr. Alcalde afegeix que tot i tenir aquest estudi fet per l’àrea de promoció econòmica,
en un futur s’haurà de fer un estudi més concret per analitzar la situació en el moment
que es doni, ja què l’Ajuntament vol seguir apostant pel comerç de proximitat. Per últim
torna a recordar que el municipi és de les persones i aquest futur projecte el consideren
molt beneficiós i important per als veïns i veïnes que viuen a la Ctra. Palamós: ara no
passegen pel seu carrer ja què és una Carretera i un cop s’executi  aquest projecte i
puguin passejar per la Ctra. Palamós, potser podran consumir més als establiments de la
mateixa carretera perquè hi  podran anar tranquil·lament perquè serà un carrer,  com
passa en altres vies del municipi, on hi ha un trànsit normal de vehicles i la gent pot
passejar tranquil·lament sense la molèstia de milers de vehicles circulant al costat. En
resum,  s’haurà  d’analitzar  concretament  perquè  no  es  vol  perjudicar  a  ningú  sinó
beneficiar a tothom.

 
 Resposta a la tercera pregunta: pel què fa a la carta d’Endesa en principi no ha

arribat als municipis petits. Sembla que ha prioritzat els municipis grans on tenen
un major import de deutes impagats, potser algun dia arriba reclamant el deute
que diuen ells, tot i que potser tenen ells més deute amb el poble que el poble
amb ells. En aquest sentit, donem suport a les decisions que s’han pres a nivell
supramunicipal ja què amb amenaces no es va enlloc i s’han de trobar solucions, i
més quan presenten els seus resultats amb beneficis milionaris i després envien
cartes amenaçadores a la població més desfavorida, quan haurien de mitigar la
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pobresa energètica i reduir els beneficis ‘entre els seus amics’. Si arriba aquesta
carta a l’Ajuntament, es farà arribar a tots els grups municipals i ens afegirem a
les decisions que s’han anat prenent per part de la resta de municipis i entitats
supramunicipals, diputacions provincials i Generalitat. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Robert Vilà Brugués, portaveu del GM FC-ERC-AM,
que diu el següent:

 Primer. Indica que aquest any el casal d’art ha tornat a ser un èxit amb el 100%
de places omplertes i pregunta si, en relació a les inscripcions a l’escola d’art,
tothom es podrà inscriure.

El Sr. Jimenez, regidor de cultura, respon que les places són limitades i ara per ara no es
preveu obrir una altra línia si algun curs està complet. Esperen que no es quedi ningú
sense poder-se inscriure, tot i això, l’objectiu és que tots els cursos estiguin plens.

El Sr. Vilà indica que està molt bé que creixi l’escola d’art, però s’ha de tenir en compte
amb el pressupost pel què fa al material, l’espai, etc. 

El Sr. Jimenez respon que el pressupost es compensa amb les inscripcions i amb els
costos de personal inclosos, però que l’espai és el que hi ha. Tot i això, s’ha de tenir en
compte  que  pel  nombre  d’habitants  del  municipi  l’oferta  de  l’escola  d’art  és
extraordinària.

El Sr. Vilà expressa que sap que el Sr. Jimenez ho té en compte i ho treballarà.

 Segon. El Sr. Vilà expressa la seva felicitació respecte l’aportació internacional de
material mèdic i educatiu per part de l’Ajuntament de Celrà i que compten amb el
suport del seu grup, ja què ho considera molt necessari.

El Sr. Jimenez li respon que els dos cooperants celranencs de l’Associació els van venir a
presentar el projecte al juliol i manifesta que va ser il·lusionant primer valorar la seva
idoneïtat i llavors poder participar en aquest tipus de projecte. El Sr. Jimenez afegeix que
els va demanar als cooperants que aniran allà fessin una diagnosi de la situació actual, a
fi de poder adaptar a les necessitats reals futures aportacions de l’Ajuntament. També es
va  acordar  que  quan  tornin  aquests  cooperants  s’organitzaran  diverses  xerrades,
dirigides tant al públic en general com als alumnes de l’institut i les escoles, per a parlar
de la seva experiència i per a conscienciar a la població de com està el planeta.

En relació al casal d’art,  l’alcalde vol afegir  que va començar fa anys de forma molt
senzilla  amb deu  places,  ha  anat  creixent  cada  any,  i  s’ha  anat  adaptant  a  aquest
creixement.  No  obstant  això  s’ha  de  tenir  clar  que  és  un  casal  específic,  ja  què  el
professorat  no  són  monitors  genèrics  com  als  altres  casals  de  lleure  sinó  que  són
professionals especialitzats en les diferents disciplines que s’hi tracta com restauració de
mobles, pintura, fang, etc. i arriba un punt que els professionals no es poden dividir i el
casal  no  es  pot  ampliar  més.  En  altres  casals,  com l’esplai,  si  hi  ha  més demanda
d’infants contracten més monitors però aquest no pot ser el cas del casal d’art. Afegeix
que val  més no sobredimensionar  un casal  que funciona i  que agrada per  les  seves
característiques concretes i dimensió, que si s’engrandís molt ho perdria.

Pel què fa als cursos de l’escola d’art, també històricament s’han anat ampliant, en funció
de la demanda, i s’han obert nous grups, com per exemple restauració de mobles.

El Sr. Vilà indica que ja li havia quedat clar amb la resposta del Sr. Daniel Jimenez.
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 Tercer. El Sr. Vilà reconeix l’esforç que hi dedica l’Ajuntament però vol preguntar
en relació a les bosses abandonades a la via pública, concretament si es pensa fer
algun tipus d’actuació més contundent ja què hi ha carrers que no acaben d’estar
nets.

La  Sra.  Eulàlia  Ferrer,  regidora  de  medi  ambient,  respon  que  hi  estan  treballant  i
properament tindran una reunió amb tots els grups municipals per a fer noves propostes,
però han d’acabar de donar forma a les diverses propostes que tenen pensades. La Sra.
Ferrer indica que el nombre de ‘bosses incorrectes’ no ha augmentat però es veuen molt i
ens les trobem al carrer.

El Sr. Vilà diu que ja ho veu i que tots volem que tot funcioni.

El Sr. Miquel Rossell, del GM FC-ERC-AM indica que des de que a l’àrea d’emergència -24
hores- hi ha càmeres i les targetes d’accés visualment ha millorat molt, i pregunta si es
farà alguna actuació més.

La Sra. Ferrer respon que per ara no, que estan satisfets amb les actuacions dutes a
terme fins ara per solucionar la problemàtica que hi havia amb aquest punt. 

El Sr. Rossell pregunta si segueixen havent robatoris a la deixalleria.

La Sra. Ferrer respon que està com sempre però no hi ha hagut un augment. Sí que des
de que es va tancar i posar càmeres cada vegada que algú diposita de forma incorrecte
un moble fora de l’horari i les instal·lacions de la deixalleria s’ha agafat la matrícula del
vehicle i s’ha trucat de seguida.

El Sr. Rossell pregunta si quan s’ha agafat la matrícula hi ha algun tipus de sanció o se’n
fa algun tipus de seguiment.

La Sra. Ferrer respon que si és la primera vegada, tant si diposita de forma incorrecta
algun residu a la deixalleria o en qualsevol punt del municipi, l’Ajuntament hi contacta i
se li explica les sancions que se li poden imposar davant aquest comportament.

El Sr. Rossell pregunta que com se li explica i posa un exemple: si un veí de Palafrugell
ve a dipositar els seus residus de forma incorrecta, què se li explica?

La Sra. Ferrer precisa que amb qui contacten i intenten ser flexibles és amb la gent del
municipi, a la gent de fora del municipi, els quals han de dipositar els seus residus al seu
municipi, se’ls hi envia directament la sanció. Per ara els funciona amb aquest avís a la
primera vegada amb la gent del municipi ja què no solen tornar a trobar persones que
reincideixen.

El Sr. Bartis vol afegir que sembla ser que el Consell Comarcal del Gironès està efectuant
les modificacions de contracte necessàries per a què la recollida de residus porta a porta
esdevingui una realitat en municipis del nostre entorn i normalitzar aquest sistema, que
aviat serà el majoritari en els municipis de Catalunya. Si es normalitza aquest sistema la
gent entendrà que no es pot tirar enrere i s’acabaran incorporant plenament al sistema. 

El Sr. Bartis continua dient que ha estat una batalla molt complexa pel fet de ser un
municipi punter en aquest tema, però caldria preguntar-se perquè Celrà té porta a porta i
Bordils per exemple no, i reclamar a la Generalitat que sigui més valenta per a impulsar
sistemes alternatius de recollida de residus. Amb aquest impuls del Consell Comarcal cap
a la recollida porta a porta, i  espera que els municipis del nostre voltant s’apuntin a
aquest  sistema,  s’acabarà  normalitzant  i  tothom haurà  de  participar  ja  què  amb  la
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normativa europea 2020 el contenidor a la via pública no té futur i s’imposaran sancions
a qui no compleixi un mínim d’un 60% de reciclatge.

L’Alcalde remarca la importància de la col·laboració ciutadana i política: s’ha identificat a
empreses  i  autònoms  gràcies  a  la  col·laboració  de  veïns  i  veïnes  i  en  aquest  cas
l’Ajuntament  pot  reaccionar  ràpid,  anar  a  fer  fotografies,  etc.  i  poder  sancionar  a
l’infractor. I remarca que per exemple es va trobar un abocament de runes en un carrer,
quan sembla mentida que avui encara passin aquestes situacions, però gràcies als veïns
van poder identificar els autors, que eren de fora del municipi.

 Quart. El Sr. Vilà pregunta si s’ha plantejat fer la recollida porta a porta del vidre:
entén que fa anys pel soroll es va descartar però vol saber si ara s’està tornant a
plantejar.

La Sra. Ferrer respon que no s’ha plantejat perquè la implantació del porta a porta va
portar  també  molt  bons  resultats  amb  la  recollida  del  vidre  i  per  ara  funciona.  A
l’enquesta que fan cada any sobre el porta a porta no surt com a proposta tampoc.

 Cinquè. En relació als treballs forestals el Sr. Vilà pregunta si a més del què ha
informat abans la regidora s’està treballant en altres actuacions com la protecció
de les franges, etc.

La Sra. Ferrer respon que quan es va aprovar el conveni es van enviar unes cartes als
propietaris sobre la protecció de les franges, i alguns d’ells van contestar. I afegeix que
totes les actuacions que es van fent es basen en el mapa de protecció d’incendis.

 Sisè. El Sr. Vilà pregunta quin import s’ha atorgat per la subvenció de promoció
econòmica que el Sr. Bartis ha explicat que s’ha concedit a l’Ajuntament.

El Sr. Bartis respon que 950,00 euros sobre 1.300,00 euros.

 Setè.  El  Sr.  Vilà  vol  fer  una  pregunta  en  relació  al  tancament  de  la  piscina
mitjançant una franja que ha parlat el Sr. Bartis.

El Sr. Bartis especifica que es tracta del tancament del pavelló del porxo de les piscines.

El Sr. Vilà pregunta si es farà primer el tancament del porxo i després es posarà l’aire
condicionat i calefacció.

El Sr. Bartis confirma aquest fet.

 Vuitè.  En relació a les obres de construcció de la rotonda del carrer Germans
Sàbat,  pregunta  com  estan  per  a  què  pugui  executar-se  el  projecte  de
soterrament parcial del torrent.

L’Alcalde respon que estan pendents d’una reunió amb l’ACA i que si és fructífera aquest
assumpte se solucionarà ràpid,  sinó serà més lent.  Des de l’ajuntament entenen que
cobrir els pocs metres que hi ha es podria fer d’acord amb el projecte ja aprovat però
l’ACA no ho entén així. Potser s’hauria de tornar a presentar un altre cop el projecte ja
què s’ha fet una separata per aquests metres. Tot i que la lògica diu que es podria tirar
endavant amb el projecte que ja està aprovat, l’ACA no ho veu així.

El Sr. Vilà pregunta que així es tracta del permís de l’ACA.
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L’Alcalde respon que l’ajuntament disposa de l’informe de l’ACA per a la totalitat  del
projecte però no per a fer aquesta porció, i per tant, s’està pendent del seu informe. 

El Sr. Vilà avisa que l’ACA pot tardar un any en respondre.

L’Alcalde diu que no compta que tardin tant a respondre ja què tenen diferents converses
en marxa i estan en contacte. L’Ajuntament està intentant que l’ACA respongui aviat i es
pugui acabar l’obra el més aviat possible, però en cap cas serà un any.

 Novè. Per últim el Sr. Vilà manifesta la seva satisfacció per l’aprovació de la moció
per al dret a morir dignament i vol felicitar la feina que està fent l’Alcalde.

L’Alcalde agraeix l’atenció als presents a la sala de plens, als oients de la ràdio i a la Sra.
Cristina Vallès que ha vingut a explicar què fa l’entitat a la que representa, indicant que
n’està molt satisfet de la seva presència.  Finalitza la sessió desitjant Bona Diada.

CLOENDA.  Sense  cap altre assumpte per tractar, un cop l’alcalde conclou la sessió i
l’aixeca a les 17.25 hores del que, com a secretària, dono fe.
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