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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 15/2019
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 12 de novembre de 2019
Horari: de 20.00 h a 21.50 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 12 de novembre 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

Sra. Sònia Fortià Martí 
Sr. Albert Lopez Guàrdia
Sr. Aram Aymerich Besalú
Sr. Robert Vilà Brugués
Sra. Anna Maria Coll Pascual
Sr. Miquel Rossell Molar
Sr. Manuel Roqueta Casalprim
Sr. David Mas Roselló

Secretària 

Sra. Rosa Maria Melero Agea

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

I
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 D’OCTUBRE
DE 2019, DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CARÀCTER URGENT DEL DIA 15
D’OCTUBRE DE 2019 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 21 D’OCTUBRE
DE 2019

D’acord amb l’article 111 del Reglament orgànic municipal, l’alcalde pregunta si algun
membre de la corporació  ha de formular  alguna observació de les actes que es van
distribuir amb la convocatòria.

No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa les actes de la sessió ordinària
del dia 8 d’octubre de 2019, de la sessió extraordinària de caràcter urgent del dia 15
d’octubre de 2019 i de la sessió extraordinària del dia 21 d’octubre de 2019 s’aproven
per unanimitat.  

2. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTRAL RELATIU
AL  COMPLIMENT  DELS  TERMINIS  QUE  PREVEU  LA  LLEI  15/2010,  DE  5  DE
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA
QUAL  S’ESTABLEIXEN  MESURES  DE  LLUITA  CONTRA  LA  MOROSITAT  EN  LES
OPERACIONS COMERCIALS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Es dóna compte al Ple de  l’informe d’Intervenció trimestral relatiu al compliment dels
terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials corresponent al tercer trimestre del 2019.

A mode de resum, l’Alcalde explica que el període mitjà de pagament és de 10,45 dies,
864 pagaments, per un import total de 692.000 euros, i per tant se segueix complint els
terminis de pagament que estableix la Llei (30 dies), ja que s’està pagant a 10 dies. 

El ple es dóna per assabentat.

3. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde, que
dóna compte dels decrets d’Alcaldia relatius a personal següents:

Decret 745/2019

S’amplia la jornada de treball de la Sra. ....., auxiliar administrativa.
Modalitat del contracte: interinitat per substitució 
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Decret 801/2019                                                                                                           

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent al Sr. ..... com a conserge, amb una
jornada  de  treball  de  40,00  hores  setmanals,  un  cop  superat  el  corresponent  procés
selectiu.

Modalitat del contracte: interinitat per vacant fins que la plaça quedi coberta en propietat.

Decret 806/2019

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent a la Sra. ..... com a tècnica auxiliar
de  biblioteca,  amb  una  jornada  de  treball  de  37,50  hores  setmanals  (en  borsa  per
superació de procés selectiu).
Modalitat del contracte: interinitat fins que la plaça quedi coberta en propietat.

Decret 840/2019

S’amplia la jornada de treball de la Sra. ......, conserge, de 30 a 35 hores setmanals, amb
efectes a partir del dia 21 d’octubre de 2019 fins que la plaça quedi coberta en propietat.

Decret 841/2019

Es  contracta  laboralment  i  amb  caràcter  no  permanent  a  la  Sra.  ....,  com  a  auxiliar
administrativa, amb una jornada de treball de 37,50 hores setmanals.
Modalitat del contracte: contracte en pràctiques, segons subvenció concedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) destinada a incentivar  la contractació  en pràctiques de
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil.

El Ple es dóna per assabentat.

4. INFORMACIONS

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Aram Aymerich Besalú, regidor de joventut i patrimoni,
que diu el següent:

 Dissabte passat, 9 de novembre de 2019, al Moll de l’estació es va portar a terme
la xerrada ‘Feminisme, una moda d’ara’, a càrrec de ......., amb una assistència
d’unes 25 persones.

 L’aula d’estudi està funcionant a ple rendiment, amb totes les places ofertades
plenes.

 Les quatre  persones que formen part  del  Projecte Quetzal,  estan seguint  bé i
aprofitant-lo.

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Albert  Lopez  Guàrdia,  regidor  d’Educació  i  Serveis
Socials, que diu el següent:

 El proper dia 28 de novembre s’ha convocat una jornada d’Educació 360: és un
projecte que tenien inclòs al programa electoral, amb l’objectiu d’enxarxar tots els
agents  educatius  del  municipi,  buscar  punts  comuns  i  treballar  de  forma
col·lectiva  per  donar  protagonisme a l’educació  dels  infants,  entenent  que els
infants no s’eduquen només quan estan a l’escola sinó les 24 hores del dia, i tot el
que es pugui decidir de forma consensuada pot fer optimitzar recursos i donar-nos
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mútuament suport. Des de la fundació Jaume Bofill i la Fundació Ser.gi van crear
aquest projecte ‘Educació 360’ i conviden els pobles a sumar-s’hi, des de l’equip
de  govern  entenen  que  és  una  bona  eina  disposar  d’aquesta  plataforma  per
desenvolupar diversos plans. L’any passat  es va convocar a les famílies, a les
entitats i als professionals de l’educació: de cadascuna d’aquestes reunions van
sortir propostes, necessitats i idees: l’objectiu de la reunió del proper dia 28 és
posar en comú aquestes idees i marcar un ordre de prioritats.  Des d’educació
volen convidar a tots els regidors a assistir-hi i participar en aquest projecte. 

 Durant els mesos d’octubre i novembre s’han dut a terme 2 de les 3 xerrades
organitzades conjuntament amb les AFA de les escoles bressol i les escoles de
primària: la temàtica de la primera era l’educació en sí, tant en l’àmbit familiar
com escolar, i la segona sobre el desenvolupament de la teoria d’intel·ligències
múltiples, arran d’una demanda de les famílies.

 També es va fer una xerrada a càrrec de ....., càtedra per la UNESCO a la UAB
sobre els drets dels infants i resolució de conflictes i educació per la Pau, xerrada
que va tenir un èxit aclaparador explicat pel renom del conferenciant. Aquesta
xerrada venia proposada per les AFA de les escoles i l’institut, i se’n faran més
coorganitzades.

 Els dies 22 i 23 de novembre de 2019 es farà el gran Recapte a Celrà i fa una
crida a participar-hi, ja sigui amb aliments o com a voluntari.

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Montserrat Carré Dalmau, regidora de participació
ciutadana, atenció ciutadana, comunicació i noves tecnologies, que diu el següent:

 Aquest any 2019 han decidit no realitzar els pressupostos participatius atès que hi
ha dos projectes ‘estrella’, que des del 2016 hi estan treballant, i s’han prioritzat
finalitzar els projectes iniciats dels anys anteriors. 
Aquests  dos  grans  projectes  són  el  carril  bici  Celrà-Girona  i  el  centre
d’interpretació de les Gavarres.
Pel què fa al centre d’interpretació es preveu restaurar l’edifici de la Torre Desvern
per convertir-lo en centre d’interpretació del patrimoni natural de les Gavarres,
que inclourà una sala d’exposicions i diferents zones de divulgació. L’Ajuntament
va sol·licitar una subvenció europea que va ser concedida a mitjans d’aquest any
2019.

El projecte del carril bici va resultar escollit en primer lloc en els pressupostos
participatius de l’any 2015 i any rere any ha estat reclamat per la ciutadania.
L’Ajuntament va iniciar el projecte l’any 2016 encarregant l’estudi-avantprojecte i
després de descartar diverses opcions es va adjudicar  la redacció del projecte
executiu. L’any 2018 es va sol·licitar  una subvenció europea, que s’ha atorgat
aquest any 2019, amb el màxim import atorgable que preveia la convocatòria, i
que és el 50% del cost del projecte: 465.105,76 euros. Tot i això, l’Ajuntament
conjuntament amb el Consorci de les Vies Verdes han treballat per aconseguir
altres ajudes o subvencions per a reduir el cost de l’obra. I esperem que sigui una
realitat a finals de l’any 2020.

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Sònia Fortià Martí, regidora de gent gran i igualtat,
que diu el següent:
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 Pel que fa a l’àrea de gent gran, s’ha reunit amb la junta de l’Associació del casal
de la gent gran Can Ponac i la dinamitzadora, per tal de dinamitzar encara més
l’espai de Can Ponac. 

 A partir d’ara s’oferirà cinema els divendres per a la gent que hi vulgui anar.
 Des de l’àrea d’igualtat, indicar que el 25 de novembre és el dia per a l’eradicació

de violència contra les dones i a Celrà es faran diverses activitats: per exemple el
dia 21 per la tarda, a la biblioteca, es llegiran contes per la igualtat a càrrec de
la ......,  el dia 23 de novembre es farà lectura d’un manifest  i  s’inaugura una
exposició anomenada ‘Fortaleses’ i a continuació hi haurà un concert a càrrec de
Clàudia Cabero, el mateix dia a les 20.30h es passarà la pel·lícula ’14 km’, que un
cop acabada es podrà comentar. El dia 24 de novembre pel matí ........ farà una
xerrada  d’introducció  a  l’autodefensa  feminista  amb  un  curset  a  continuació
d’autodefensa, i el mateix dia a les 18.00h es portarà a terme la xerrada ‘Yo soy
Romy’,  a càrrec de .......,  aquesta xerrada està organitzada per l’Associació la
Fleca: Bollos i xuixos. 

 S’ha reunit amb el coordinador del SIAD del Consorci i la tècnica d’igualtat de
l’Ajuntament  per  a  parlar  dels  cursos  i  serveis  que  ofereixen  des  del  Servei
d’Informació i Atenció a les Dones del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

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

 Des de l’àrea de Cultura, va assistir a la reunió del Consell rector de l’Escola de
Música del Gironès. Destacar que el  curs està en ple funcionament  sense cap
incidència ja que hi ha 70 alumnes, dels quals 35 estan empadronats a Celrà.

 Pel que fa a la programació de novembre, destacar el trasllat de la celebració del
Bernat Banyut, que es va canviar de data per les reivindicacions de la sentència
del procés i tindrà lloc aquest dissabte 16 de novembre a partir de les cinc la
tarda.

 Aquest mateix cap de setmana se celebra el Circuit Folc, una col·laboració amb la
revista  Enderrock,  amb  la  que  es  programen  tres  concerts:  el  divendres  el
cantautor Miquel Gil, el diumenge la cantautora Anna Ferrer i el dissabte 23 de
novembre  la  cantautora  Clàudia  Cabero,  programat  juntament  amb  l’àrea
d’igualtat.

 Pel què fa a les representacions teatrals  vol  destacar ‘AKA’,  amb les entrades
exhaurides,  representada  per  una  companyia  jove  del  barri  de  Sants  de
Barcelona, que va tenir molt d’èxit a Barcelona i al Temporada Alta de Girona de
l’any passat i que es realitzarà el proper 22 de novembre. 

 Vol destacar l’organització del Desembrendansa, festival i procés de formació amb
tallers de creació, molt recomanable per a què hi assisteixin persones del municipi
i de totes les comarques gironines, que tindrà lloc del 28 de novembre a l’1 de
desembre.

 Pel què fa a l’àrea de cooperació, estan perfilant els diferents projectes als quals
es destinaran els imports d’aquesta àrea.

 S’estan coordinant amb l’Institut per tal de fer una xerrada el 4 de desembre, a
càrrec  d’Open  Arms,  ja  què  potser  se’n  faran  dues:  una  per  als  alumnes  de
batxillerat pel matí, i a la tarda una altra per al públic en general.
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L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Salut i Medi
Ambient, que diu el següent:

 A nivell  informatiu,  l’Alzina  de  Can Taberner  ha  estat  atacada  per  l’escarabat
barrinador i com que està qualificat com a arbre monumental per això ho informa,
però  ja  se  li  ha  aplicat,  conjuntament  amb  la  propietat,  el  tractament
corresponent.

 Ja ha començat a funcionar la nova minideixalleria, que com ja va informar, va
venir acompanyada d’una campanya informativa i s’ha pogut constatar que en
alguns casos, aïllats, s’estava substituint la minideixalleria, com a alternativa al
sistema Porta a porta, especialment pel que fa als envasos. Vol recalcar que el fet
de dipositar els residus a la minideixalleria, que hauria de ser de forma puntual,
no comptabilitza en el càlcul de la recollida de cada fracció del porta a porta, fet
que acaba repercutint en el mateix usuari que no ho fa bé.

 Estan treballant en el Calendari 2020 del servei porta a porta que, en principi, no
patirà cap modificació excepte les dates.

 Recordar que el proper diumenge 17 de novembre es farà novament el mercat
d’intercanvi i de segona mà, enguany es canvia la ubicació cap a la Rambla Josep
Pla, per a què estigui més a prop de la Festa de la Tardor. El format és el mateix:
amb xocolatada i taller d’elaboració d’un calendari d’advent amb material reciclat.
Convida a tothom a participar al mercat i als seus actes.

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

 Pel què fa l’àrea d’esports s’ha finalitzat el tancament del porxo de les piscines i ja fa
4-5 dies que està essent utilitzat per a entrenaments per part de diverses entitats.

 Aquest diumenge a les 12h es presenten els equips del Club de bàsquet Joventut
Celrà al pavelló municipal.

 L’Ajuntament  ha  tramitat  el  programa  de  suport  de  la  Diputació  de  Girona  a
esportistes que competeixen a nivell d’èlit: enguany s’atorguen 1.700,00 euros per a
cinc joves del municipi: 3 persones que han participat en campionats estatals i  2
persones que han participat  en campionats  mundials:  ........  en les  disciplines  de
motociclisme, gimnàstica artística i judo.

 Pel què fa a l’àrea de promoció econòmica, durant el mes d’octubre es va presentar la
diagnosi  per  a  la  implementació  de  l’economia  social  i  solidària  al  territori  Ter-
Gavarres,  a  càrrec  d’una  entitat  del  municipi  que  s’anomena  ‘L’engranatge’.
Properament aquesta diagnosi es publicarà a la pàgina web del Ter-Gavarres, i indicar
que aquesta diagnosi s’ha portat a terme gràcies a una subvenció de la Diputació de
Girona.

 S’està  conversant  entre  l’àrea  de  promoció  econòmica  i  el  Consell  Comarcal  del
Gironès a fi de poder contractar persones en virtut del projecte Treball i Formació,
destinat a persones en situació d’atur de llarga durada, que des del SOC se’ls ofereix
un contracte  de 6 a 12 mesos,  el  qual  assumeix  el  cost  d’aquestes treballadors.
Enguany  hi  haurà  tres  persones  que  faran  de  peó  durant  sis  mesos  i  una  altra
persona que farà de peó durant 12 mesos. El procés de selecció d’aquestes persones
es fa conjuntament amb el Consell Comarcal del Gironès.

 S’han  reunit  amb  l’Associació  de  Comerciants  a  fi  de  preparar  la  programació
d’activitats de les festes de Nadal que enguany, com ve essent costum, hi haurà un
parc infantil i activitats diverses amb la col·laboració de l’Ajuntament. En el proper ple
podrà explicar el programa tancat.
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 Pel què fa a l’àrea d’habitatge,  va assistir  al  Consell  Comarcal del  Gironès a una
sessió  sobre les implicacions  de la Llei  24/2015 de mesures urgents per afrontar
emergències en matèria d’habitatge i pobresa energètica, per tal de saber què cal fer
si  una  família  es  queda  sense  habitatge  i  la  mesa  d’emergència  no  els  en  pot
proporcionar un: els ajuntaments i la Generalitat hauran de finançar el lloguer amb
una petita participació en funció dels ingressos de cada família. 

 Va assistir al Consell d’alcaldes del Gironès, en substitució de l’Alcalde: un tema que
vol destacar, entre els diversos que es van tractar, és que a partir del 2020 diversos
municipis de la comarca tindran el sistema de recollida de residus porta a porta, entre
els quals Sant Joan de Mollet, Bordils, Flaçà, Juià, Fornells de la Selva, Campllong,
Sarrià de Ter, Cervià de Ter, Quart, Sant Gregori, Aiguaviva i Sant Julià de Ramis.
Gran part  de la  comarca per fi  s’incorpora a aquest  sistema al  mateix  temps de
l’entrada en vigor de la Directiva Europea que obliga a reciclar un mínim d’un 60%.
Alguns d’aquests municipis va patir les conseqüències de què la gent que no volia
participar hi anava a abocar els seus residus i ara també s’incorporen al sistema porta
a porta, fet que li fa especial il·lusió, ja què essent Celrà i Vilablareix els municipis
punters en l’aplicació d’aquest sistema, no sense dificultats, desitja i espera que a
aquests  municipis  els  sigui  més  fàcil  la  seva  aplicació.  Felicita  a  la  comarca  i  a
aquests ajuntaments pel pas que fan endavant.  

L’alcalde informa del següent:

 Com ha informat el Sr. Bartis, va delegar a favor seu la seva l’assistència al Consell
d’Alcaldes per poder ell assistir a una reunió sobre el FEDER, concretament, sobre les
subvencions  concedides  pel  Centre  d’interpretació  de  les  Gavarres,  les  plaques
fotovoltaiques i el carril bici.

 S’han fet diverses reunions al llarg del mes tant amb particulars com amb entitats per
temes col·lectius, així com amb diverses empreses per temes diversos amb el tècnic
corresponent segons el tema.

 S’han reunit amb l’Associació de municipis del Porta a porta, i li han demanat que
torni a forma part de la seva Junta. Han valorat que és positiu per a Celrà que en
formi part i per tant ell ha acceptat per aquest mandat (quatre anys).

 També ha assistit a l’homenatge a la vellesa i a l’assemblea de càrrecs electes, que es
va  celebrar  a  Barcelona,  i  s’ha  reunit  amb  l’Associació  de  Comerciants  i  altres
entitats.

 Ara mateix estan treballant en tots els tràmits relatius a les ajudes europees que
s’han rebut, i a més el PUOSC que s’ha de sol·licitar aquesta setmana.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

5. DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ
ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I  LA  DIPUTACIÓ  DE  GIRONA  PEL
COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL PARC DE
LA  TORRE  DE  CELRÀ  I  EL  CENTRE  D’INTERPRETACIÓ  DE  L’ENP  DE  LES
GAVARRES,  COFINANÇAT  PEL  FONS  EUROPEU  DE  DESENVOLUPAMENT
REGIONAL (EXPEDIENT X978/2019).

L’Alcalde explica que els municipis petits no es podien presentar directament al FEDER i
Celrà ho va fer a través de la Diputació de Girona, és per la qual cosa que cal formalitzar
un  conveni  que  estableixi  els  termes  econòmics  de  la  subvenció  per  part  de  cada
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Administració: la Diputació de Girona aportarà 100.000 euros (25% del projecte sense
IVA), 200.000 euros provenen del FEDER, i la resta més l’IVA del total l’ha d’assumir
l’ajuntament en dues anualitats (2020 i 2021).

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.- L’Ajuntament de Celrà va concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona per a la
selecció i  cofinançament de projectes dels ajuntaments,  consells  comarcals i  altres ens
locals  a  presentar  a  la  segona  convocatòria,  per  a  l’any  2018,  del  Departament  de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a la
realització del projecte següent:

Eix  6:  2.c)  Actuacions  en  equipaments  de  titularitat  o  gestió  municipal  o
supramunicipal per a la informació, difusió, interpretació o educació ambiental del
patrimoni natural i la biodiversitat d’espais naturals protegits de la demarcació: 
Projecte: Creació del Centre d’Interpretació de l’ENP de les Gavarres i el Parc de la
Torre de Celrà.

En data 11 de juny de 2019, registre d’entrada municipal E2019003509, la Diputació de
Girona  va  comunicar  a  l’Ajuntament  l’aprovació  d’aquests  projectes  amb  els  imports
presentats.

Per  a  dur  a  terme  el  projecte,  és  d’interès  d’ambdues  administracions  formalitzar  un
conveni de col·laboració per al cofinançament i les condicions d’execució del  projecte del
parc de la Torre de Celrà, centre d’interpretació de l’ENP de les Gavarres, cofinançat pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

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

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

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

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

4.  Durant  tot  el  procés  d'aprovació  del  Conveni,  s’han  de  complir  les  exigències  de
publicitat  activa  en  virtut  del  que  es  disposa  la  normativa  vigent  en  matèria  de
transparència.

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

ACORD

Primer.  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la Diputació de
Girona per a la realització del projecte del parc de la Torre de Celrà, centre d’interpretació
de l’ENP de les Gavarres, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que
s’adjunta com a annex a aquest acord.

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

Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

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

ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT
CELRÀ PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL
PARC  DE  LA  TORRE  DE  CELRÀ,  CENTRE  D'INTERPRETACIÓ  DE  L'ENP  DE  LES
GAVARRES

Parts

Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de la
Diputació del dia 4 de juliol de 2019,  amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5, 17004 -
Girona,  amb NIF P1700000A,  assistit  pel  secretari  d’aquesta  corporació,  Jordi  Batllori  i
Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia ... de
... de 2019.

El Sr. Daniel Cornellà i Detrell,  alcalde de Celrà, per nomenament del Ple de l’Ajuntament
del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la carretera de Juià, 48, 17460 - Celrà, amb NIF
P1705400H, assistit per la Secretària de la Corporació, Rosa M. Melero Agea, i facultat per
aquest acte per l'acord del Ple de l'Ajuntament de Celrà del dia _________.

Antecedents

1. Vista  l’Ordre  PRE/105/2018,  de  2  de  juliol,  per  la  qual  s’aproven  les  bases
reguladores  per  seleccionar  operacions  de  les  entitats  locals  susceptibles  de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i vista
la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per
part del Departament de Presidència.

2. Vist que la Diputació de Girona, el  dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 4,
anunci 3, va aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció i
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d’execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a
presentar  a  la  segona  convocatòria  (Ordre  PRE/105/2018,  de  2  de  juliol)  del
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER.

3. Que  dins  del  termini  de  la  convocatòria  pública  de  subvencions  del  Servei  de
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 57, anunci 2526, de 21 de març de
2018 i BOP Núm. 72, DE 13 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Celrà va presentar el
projecte  del  Parc  de  la  torre  de  Celrà,  centre  d'interpretació  de  l'ENP  de  les
Gavarres.

4. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, en
que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte, en cas de
ser aprovat per la Generalitat de Catalunya,  en els següents termes: 

Expedient Entitat NIF Puntuació
obtinguda

Pressupost
(€) (IVA
inclòs)

Despesa
subvencionable

(€) (màxim
400.000 €)

Aportació de la
Diputació (25 %

despesa
elegible)

2018/5785
AJ. DE
CELRÀ

P1705400H 22,00 536.489,32 400.000,00 100.000,00

5. Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les
subvencions  per  part  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  a  l’aprovació  dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.

6. Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
(PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 7892, de data 7 de
juny  de  2019,  per  la  qual  se  seleccionen  les  operacions  de  les  entitats  locals
susceptibles  de  cofinançament  pel  PO  FEDER  de  Catalunya  2014-2020,  eixos
prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament
FEDER de 200.000,00 €. 

7. Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que es
signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions d’execució i de
lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat per ell (el 25% de
la despesa elegible més l’IVA repercutible). 

8. Vist que la Diputació de Girona, per al bon funcionament del projecte, portarà a
terme,  amb  els  seus  propis  recursos,  la  direcció  de  les  obres  i  el  seguiment
administratiu i econòmic del projecte.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni, d’acord amb els següents

Pactes

Primer. Finalitat de la col·laboració
El  present conveni  de col·laboració té per objecte regular  les condicions d’execució del
projecte  “Parc  de  la  torre  de  Celrà,  centre  d'interpretació  de  l'ENP  de  les  Gavarres”,
indicades anteriorment i que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la
seva contractació i adjudicació a la Diputació de Girona, així com del pagament de l’import
cofinançat  per  l’Ajuntament  de  Celrà,  corresponent  al  25  %  del  total  del  pressupost
d’execució material, més el 13 % de despeses generals i el 6 % de benefici industrial, i més
el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la Llei de
Contractes de les AAPP.
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A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el preu
de licitació de les obres i la distribució de finançament és la següent:

Taula 1

EXECUCIÓ DEL PROJECTE TOTAL

Inversió en infraestructura 536.489,32 €

TOTAL EXECUCIÓ DEL PROJECTE 536.489,32 €

Taula 2

FINANÇAMENT TOTAL

FEDER 200.000,00 €

Ajuntament 236.489,32 €

Diputació de Girona 100.000,00 €

TOTAL 536.489,32 €

Segon. Obligacions econòmiques
Prèviament  a  l’aprovació  de  l’expedient  de  contractació,  l’Ajuntament  de  Celrà  haurà
d’acreditar  la  plena  disponibilitat  de  la  despesa  que  cofinancen,  en  els  exercicis
pressupostaris corresponents a la durada del conveni que consta al pacte setè, mitjançant
el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa.

El detall de l’aportació econòmica de l’Ajuntament és el que figura a les taules anteriors.
Aquest import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord
amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors despeses per la
realització  del  projecte  indicat  degudament  tramitades  conforme  a  la  normativa  de
contractació, aquestes seran assumides per la Diputació de Girona i per l’entitat conveniada
en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. En el cas que es produeix
una menor despesa es procedirà d’igual forma.

La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’ajuntament al
finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt esmentada.

L’Ajuntament de Celrà  es  compromet a  notificar  a  la Diputació de  Girona la generació
d’ingressos  nets  derivats  de  l’explotació de l’equipament,  d'acord amb el  que estableix
l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013.

Tercer. Terminis de pagament
Un cop formalitzat el contracte, la Diputació de Girona comunicarà a l’Ajuntament signant
d’aquest conveni, els referits imports d’adjudicació i els imports a abonar a la Diputació de
Girona, ajustant els càlculs establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni.

En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament de
Celrà  haurà  d’abonar  a  la  Diputació  de  Girona,  la  quantitat  corresponent  a  la  primera
anualitat (2020). L’import corresponent a la segona i última anualitat (2021) s’abonarà en
el termini de dos mesos des de la notificació de la certificació final d’obra, en que s’ajustarà
al cost d’aquesta.

Una  vegada  finalitzada  l'obra,  es  trametrà  còpia  de  les  corresponents  factures  a
l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa.

Quart. Titularitat
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D’acord  amb  la  base  23.1.b)  de  l’Ordre  GAH/45/2016,  de  7  de  març,  la  qual  dóna
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà titular
de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 anys, a
comptar de l’endemà de la recepció de l’obra i/o dels bens.

L’Ajuntament de Celrà posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i
gravàmens, els terrenys i edificis necessaris per executar l’obra.

Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra i els
béns al municipi signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma necessària
a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació s’haurà de reflectir en el
corresponent inventari de béns municipal, així com en el Registre de la Propietat.

Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins que la
Diputació  de  Girona  no  en  traspassi  la  titularitat  als  ajuntaments,  aniran  a  càrrec  de
l’ajuntament conveniat.

Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica
En fase d’execució de la contractació la Diputació de Girona serà l’òrgan de contractació
que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes
que  ofereixi  el  seu  compliment,  modificar-los  per  raons  d’interès  públic,  penalitzar  i
acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.

Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, l’Ajuntament
nomenarà  un  interlocutor  i  la  Diputació  nomenarà  un  responsable  del  contracte.  El
responsable del  contracte,  amb constant  comunicació amb l’interlocutor  municipal,  serà
l’encarregat,  en  caràcter  general,  de  supervisar  l’execució  del  contracte,  adoptar  les
decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta realització de les
prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució convenient així com de reforçar el
control del compliment del contracte i agilitzar la solució de les diverses incidències que
puguin sorgir durant la seva execució.

La Diputació de Girona assumirà la direcció tècnica de l’execució de l’obres i els treballs
tècnics de seguretat i salut laboral amb recursos propis. La direcció de l’obra comporta la
comprovació i la vigilància de la correcta realització.

Els responsables del contracte en el marc de les seves respectives competències seran els
responsables de l’estricta subjecció de les obres a les estipulacions contingudes al plec de
clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte, d’acord
amb la normativa establerta al capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del
sector públic i demés normativa concordant.

Sisè. Seguiment
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de
Programes Europeus. 

Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per quatre persones, dues per cadascun
dels signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà
personalitat jurídica. 

La  Comissió  es  considerarà  formada  amb  la  presència  de  totes  les  parts  signatàries.
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari de
carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president de la Diputació de
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Girona o quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per
consens dels signataris d’aquest conveni.

Setè. Durada
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i fins
que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista és pels
anys 2020 i 2021. 

El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2022 i
sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini d’un any. La
pròrroga serà excepcional.

Vuitè. Normativa legal 
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel que
disposen  els  article  47  i  següents  de  la  Llei  40/2015,  article  57  de  la  Llei  7/1985
Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local,  articles  303  i  següents  del  ROAS  (Decret
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic. 

Novè. Publicitat del Conveni
Als  efectes  del  que  disposa  l’article  110.3  de  la  Llei  26/2010  de  règim  jurídic  i  de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,  el  conveni  de col·laboració
interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència
de la Diputació de Girona.

Desè. Formes d’extinció del Conveni 
El  present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per les
següents causes: 

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
b) Per finalització de la seva vigència.
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-se

a la pròrroga.

Onzè. Compensació
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent amb el
pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol concepte,
amb la Diputació de Girona.

Dotzè. Litigis
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta.

Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment previ,
d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.

Tretzè. Clàusula d’atribució de competències
En relació a aquest conveni, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i de l’ajuntament de
Celrà,  quan  s’hagi  de  procedir  a  realitzar  a  posteriori  correccions  d’errades  materials,
aritmètiques  i  modificacions  no  substancials,  es  podran  resoldre  per  resolució  de
Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment administratiu.
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I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni de col·laboració, per duplicat
i a un sol efecte.

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

Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jimenez Elvira, senyora Sònia Fortià Martí, 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

6. DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ
ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I  LA  DIPUTACIÓ  DE  GIRONA  PEL
COFINANÇAMENT  I  LES  CONDICIONS  D’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  DE  DUES
INSTAL·LACIONS  FOTOVOLTAIQUES  PER  AUTOCONSUM  INSTANTANI  A  LA
PISCINA  I  FÀBRICA  PAGANS,  COFINANÇAT  PEL  FONS  EUROPEU  DE
DESENVOLUPAMENT REGIONAL (EXPEDIENT X979/2019).

L’Alcalde  explica  que van demanar al  mateix temps els ajuts  europeus per al  centre
d’interpretació  i  per  a  la  instal·lació  de  plaques  fotovoltaiques  a  les  instal·lacions
municipials  de la  Fàbrica i  la piscina.  Aquest  actuació  també va obtenir  la puntuació
suficient per a ser cofinançada pel FEDER, per la qual cosa s’ha de formalitzar aquest
conveni amb la Diputació de Girona pel mateix motiu que l’anterior punt de l’ordre del
dia, i que és establir els termes econòmics de la subvenció atorgada: el FEDER finança el
50% de l’import sense IVA, la Diputació de Girona el 25% sense IVA i l’Ajuntament de
Celrà ha d’assumir el 25% restant del cost més l’IVA del total. Aquesta actuació també
està prevista d’executar en dues anualitats, però com que és més senzilla que l’anterior
és molt possible que en un any ja estigui fet. La licitació del contracte anirà a càrrec de la
Diputació de Girona fet que possiblement els tràmits seran més lents, tot i això creu que
en un any pot estar  fet,  ja  es veurà, perquè també cal  tenir  en compte que ara la
Diputació ha de gestionar i licitar totes les actuacions subvencionades que s’han demanat
a través d’ella, ja ho aniran seguint.

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. L’Ajuntament de Celrà va concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona per a la
selecció i  cofinançament de projectes dels ajuntaments,  consells  comarcals i  altres ens
locals  a  presentar  a  la  segona  convocatòria,  per  a  l’any  2018,  del  Departament  de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a la
realització del projecte següent:
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Eix 4: 1.a) Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum en edificis
públics. Projecte: Dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum instantani a les
piscines i al conjunt d’edificis de la Fàbrica Pagans de Celrà.

En data 11 de juny de 2019, registre d’entrada municipal E2019003509, la Diputació de
Girona  va  comunicar  a  l’Ajuntament  l’aprovació  d’aquests  projectes  amb  els  imports
presentats.

Per  a  dur  a  terme  el  projecte,  és  d’interès  d’ambdues  administracions  formalitzar  un
conveni de col·laboració pel cofinançament i les condicions d’execució del projecte de dues
instal·lacions  fotovoltaiques  per  autoconsum  instantani  a  la  piscina  i  Fàbrica  Pagans,
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

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

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

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

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

4.  Durant  tot  el  procés  d'aprovació  del  Conveni,  s’han  de  complir  les  exigències  de
publicitat  activa  en  virtut  del  que  es  disposa  la  normativa  vigent  en  matèria  de
transparència.

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

ACORD

Primer.  Aprovar el conveni de col·laboració entre  l’Ajuntament de Celrà i la Diputació de
Girona pel cofinançament i  les condicions d’execució del projecte de dues instal·lacions
fotovoltaiques per autoconsum instantani a la piscina i Fàbrica Pagans, cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional i que s’adjunta com a annex a aquest acord. 
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Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord.

Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

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

ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT
CELRÀ PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE  DE
DUES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM INSTANTANI A LA
PISCINA I FÀBRICA PAGANS 

Parts

Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de la
Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la pujada Sant Martí,  4-5, 17004 -
Girona,  amb NIF P1700000A,  assistit  pel  secretari  d’aquesta  corporació,  Jordi  Batllori  i
Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia ... de
... de 2019.

El Sr. Daniel Cornellà i Detrell,  alcalde de Celrà, per nomenament del Ple de l’Ajuntament
del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la carretera de Juià, 48, 17460 - Celrà, amb NIF
P1705400H, assistit per la Secretària de la Corporació, Rosa M. Melero Agea, i facultat per
aquest acte per l'acord del Ple de l'Ajuntament de Celrà del dia _________.

Antecedents

9. Vista  l’Ordre  PRE/105/2018,  de  2  de  juliol,  per  la  qual  s’aproven  les  bases
reguladores  per  seleccionar  operacions  de  les  entitats  locals  susceptibles  de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i vista
la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per
part del Departament de Presidència.

10. Vist que la Diputació de Girona, el  dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 4,
anunci 3, va aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció i
d’execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a
presentar  a  la  segona  convocatòria  (Ordre  PRE/105/2018,  de  2  de  juliol)  del
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER.

11. Que  dins  del  termini  de  la  convocatòria  pública  de  subvencions  del  Servei  de
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 57, anunci 2526, de 21 de març de
2018 i BOP Núm. 72, DE 13 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Celrà va presentar el
projecte per a dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum instantani  a la
piscina i fàbrica pagans.

12. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, en
que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte, en cas de
ser aprovat per la Generalitat de Catalunya,  en els següents termes: 

Expedient Entitat NIF Puntuació
obtinguda

Despesa
subvencionable
(€) (IVA inclòs)

Despesa
subvencionable
(€) (sense IVA)

Aportació de la
Diputació (25 %

despesa
elegible)

2018/5760 AJ. DE
CELRÀ

P1705400H 5,11 44.951,12 37.149,69 9.287,42
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13. Vist que l’executivitat  d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les
subvencions  per  part  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  a  l’aprovació  dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.

14. Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
(PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 7892, de data 7 de
juny de  2019,  per  la  qual  se  seleccionen  les  operacions  de  les  entitats  locals
susceptibles  de  cofinançament  pel  PO  FEDER  de  Catalunya  2014-2020,  eixos
prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament
FEDER de 18.574,84 €. 

15. Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que es
signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions d’execució i de
lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat per ell (el 25% de
la despesa elegible més l’IVA repercutible). 

16. Vist que la Diputació de Girona, per al bon funcionament del projecte, portarà a
terme,  amb  els  seus  propis  recursos,  la  direcció  de  les  obres  i  el  seguiment
administratiu i econòmic del projecte.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni, d’acord amb els següents

Pactes
Primer. Finalitat de la col·laboració
El  present conveni  de col·laboració té per objecte regular  les condicions d’execució del
projecte “Dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum instantani  piscines i fàbrica
Pagans”, indicades anteriorment i que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi  a
realitzar la seva contractació i adjudicació a la Diputació de Girona, així com del pagament
de  l’import  cofinançat  per  l’Ajuntament  de  Celrà,  corresponent  al  25  % del  total  del
pressupost d’execució material, més el 13 % de despeses generals i el 6 % de benefici
industrial,  i  més el  21 % d’IVA del total  del projecte, als efectes del que disposen els
articles 116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament
general de la Llei de Contractes de les AAPP.

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el preu
de licitació de les obres i la distribució de finançament és la següent:

Taula 1

EXECUCIÓ DEL PROJECTE TOTAL

Inversió en infraestructura 44.951,12 €

TOTAL EXECUCIÓ DEL PROJECTE 44.951,12 €

Taula 2

FINANÇAMENT TOTAL

FEDER 18.574,84 €

Ajuntament 17.088,86 €

Diputació de Girona 9.287,42 €

TOTAL 44951,12

Segon. Obligacions econòmiques
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Prèviament  a  l’aprovació  de  l’expedient  de  contractació,  l’Ajuntament  de  Celrà  haurà
d’acreditar  la  plena  disponibilitat  de  la  despesa  que  cofinancen,  en  els  exercicis
pressupostaris corresponents a la durada del conveni que consta al pacte setè, mitjançant
el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa.

El detall de l’aportació econòmica de l’Ajuntament és el que figura a les taules anteriors.
Aquest import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord
amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors despeses per la
realització  del  projecte  indicat  degudament  tramitades  conforme  a  la  normativa  de
contractació, aquestes seran assumides per la Diputació de Girona i per l’entitat conveniada
en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. En el cas que es produeix
una menor despesa es procedirà d’igual forma.

La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’ajuntament al
finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt esmentada.

L’Ajuntament de Celrà es compromet a notificar a la Diputació de Girona, la generació
d’ingressos  nets,  en  cas  que  se’n  produïssin,  derivats  de  l’explotació  de  la  instal·lació
fotovoltaica, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013.

Tercer. Terminis de pagament
Un cop formalitzat el contracte, la Diputació de Girona comunicarà a l’Ajuntament signant
d’aquest conveni, els referits imports d’adjudicació i els imports a abonar a la Diputació de
Girona, ajustant els càlculs establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni.

En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament de
Celrà  haurà  d’abonar  a  la  Diputació  de  Girona,  la  quantitat  corresponent  a  la  primera
anualitat (2020). L’import corresponent al segon i últim abonament (2021) haurà de ser
ingressat a la Diputació de Girona en el primer trimestre de l’any 2021 o, en cas que
s’estigués executant durant el 2021, en el termini de dos mesos des de la notificació de la
certificació final d’obra, on s’ajustarà al cost d’aquesta.

Una  vegada  finalitzada  l'obra,  es  trametrà  còpia  de  les  corresponents  factures  a
l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa.

Quart. Titularitat
D’acord  amb  la  base  23.1.b)  de  l’Ordre  GAH/45/2016,  de  7  de  març,  la  qual  dóna
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà titular
de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 anys, a
comptar de l’endemà de la recepció de l’obra i/o dels bens.

L’Ajuntament de Celrà posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i
gravàmens, els terrenys i edificis necessaris per executar l’obra.

Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra i els
béns al municipi signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma necessària
a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació s’haurà de reflectir en el
corresponent inventari de béns municipal, així com en el Registre de la Propietat.
Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins que la
Diputació  de  Girona  no  en  traspassi  la  titularitat  als  ajuntaments,  aniran  a  càrrec  de
l’ajuntament conveniat.

Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica
En fase d’execució de la contractació la Diputació de Girona serà l’òrgan de contractació
que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes
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que  ofereixi  el  seu  compliment,  modificar-los  per  raons  d’interès  públic,  penalitzar  i
acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.

Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, l’Ajuntament
nomenarà  un  interlocutor  i  la  Diputació  nomenarà  un  responsable  del  contracte.  El
responsable del  contracte,  amb constant  comunicació amb l’interlocutor  municipal,  serà
l’encarregat,  en  caràcter  general,  de  supervisar  l’execució  del  contracte,  adoptar  les
decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta realització de les
prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució convenient així com de reforçar el
control del compliment del contracte i agilitzar la solució de les diverses incidències que
puguin sorgir durant la seva execució.

La Diputació de Girona assumirà la direcció tècnica de l’execució de l’obres i els treballs
tècnics de seguretat i salut laboral amb recursos propis. La direcció de l’obra comporta la
comprovació i la vigilància de la correcta realització.

Els responsables del contracte en el marc de les seves respectives competències seran els
responsables de l’estricta subjecció de les obres a les estipulacions contingudes al plec de
clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte, d’acord
amb la normativa establerta al capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del
sector públic i demés normativa concordant.

Sisè. Seguiment
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de
Programes Europeus. 

Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per quatre persones, dues per cadascun
dels signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà
personalitat jurídica. 

La  Comissió  es  considerarà  formada  amb  la  presència  de  totes  les  parts  signatàries.
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari de
carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president de la Diputació de
Girona o quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per
consens dels signataris d’aquest conveni.

Setè. Durada
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i fins
que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista és pels
anys 2020 i 2021. 

El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2022 i
sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini d’un any. La
pròrroga serà excepcional.

Vuitè. Normativa legal 
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel que
disposen  els  article  47  i  següents  de  la  Llei  40/2015,  article  57  de  la  Llei  7/1985
Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local,  articles  303  i  següents  del  ROAS  (Decret
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic. 

Novè. Publicitat del Conveni
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Als  efectes  del  que  disposa  l’article  110.3  de  la  Llei  26/2010  de  règim  jurídic  i  de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,  el  conveni  de col·laboració
interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència
de la Diputació de Girona.

Desè. Formes d’extinció del Conveni 
El  present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per les
següents causes: 

e) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
f) Per finalització de la seva vigència.
g) Pel compliment del contingut d’aquest conveni
h) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-se

a la pròrroga.

Onzè. Compensació
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent amb el
pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol concepte,
amb la Diputació de Girona.

Dotzè. Litigis
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta.

Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment previ,
d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.

Tretzè. Clàusula d’atribució de competències
En relació a aquest conveni, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i de l’ajuntament de
Celrà,  quan  s’hagi  de  procedir  a  realitzar  a  posteriori  correccions  d’errades  materials,
aritmètiques  i  modificacions  no  substancials,  es  podran  resoldre  per  resolució  de
Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment administratiu.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni de col·laboració, per duplicat
i a un sol efecte.

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

Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jimenez Elvira, senyora Sònia Fortià Martí, 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
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7. DICTAMEN  SOBRE  LA  RESOLUCIÓ  D’AL·LEGACIONS  I  APROVACIÓ
DEFINITIVA  DEL  PROJECTE  D’OBRA  ORDINÀRIA  TITULAT  CONNEXIÓ  DEL
CARRIL BICI DE CELRÀ FINS AL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL AMB GIRONA
(EXPEDIENT X528/2018).

L’Alcalde explica que es varen presentar dues al·legacions que han estat informades i que
ara es proposa la seva resolució i l’aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Miquel Rossell Molar, portaveu del GM FC-ERC-
AM, que pregunta, ja què havent-ho consultat no ho va saber veure, si hi haurà alguna
connexió entre el carril bici que es construirà i el ja existent a Celrà i a Girona un cop
arriba a la rotonda.

L’alcalde respon que l’objectiu del projecte és fer arribar el carril bici de Celrà a Girona,
pel què fa a la connexió amb Girona ja se n’ha parlat i de fet ja existeix i es connectarà
directament. Pel què fa a la connexió amb Celrà, està previst connectar-lo amb el carril
bici del Ter, seguint la Ruta del Ter, per la sèquia, que és molt senzill, i per a connectar-
lo amb el poble s’estan pensant en diferents solucions, una de les quals seria fer un pas
de  zebra  al  carrer  Nòria  que  travessés  cap al  polígon  i  fer-lo  arribar  al  municipi,  o
empalmar-lo amb el carrer de la Cabanya, no és una solució fàcil amb la carretera que
passa pel mig: s’han de pensar en les diferents opcions possibles i realitzar la que sigui
més senzilla.

El Sr. Rossell pregunta si seria viable passar per sota la rotonda, a les cases del carrer
Pirineus, indicant que és complicat travessar la carretera.

L’Alcalde respon que per això deien de fer un pas de vianants a l’altre costat, després
passar per la zona verda i sota la rotonda de la primera casa del carrer Cabanya cap a
aquest carrer és una de les opcions més factibles.

El Sr. Rossell torna a preguntar per la connexió amb Girona.

L’Alcalde  respon  que  l’Ajuntament  de  Girona  està  treballant  en  un  projecte,  d’uns
100.000 euros, per desenvolupar el carril bici que ja tenen fet.

El Sr. Rossell diu que el carril bici de Girona s’acaba a la gasolinera de Pont Major.

L’Alcalde respon que l’Ajuntament de Girona té previst continuar el carril bici des de la
gasolinera cap a Girona, no obstant això són projectes que tenen fets a l’Ajuntament de
Girona i els han dit que ho tiraran endavant però no saben quan. Afegeix que aquest
carril bici també passaria pel costat del riu.

El Sr. David Mas, portaveu del GM JxCAT-JUNTS, afegeix que passaria per darrere el
camp de futbol de Pont Major, però no està acabat.

L’Alcalde explica que l’Ajuntament de Girona es va comprometre a que si Celrà portava a
terme el carril bici ells també tirarien endavant el seu, i afegeix que els imports no són
els mateixos a nivell de costos.

El Sr. Mas afegeix que no han d’esquivar un congost.
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L’Alcalde afegeix que des de l’Ajuntament de Girona els van dir que no hi havia d’haver
problema. 

El Sr. Robert Vilà, regidor del GM FC-ERC-AM, pregunta a l’alcalde si ha tornat a parlar
amb l’Alcaldessa de Girona, sobre el pressupost.

L’Alcalde respon que no ha parlat amb l’alcaldessa d’aquest tema sinó amb el regidor
corresponent,  que  si  no  recorda  malament  era  el  Sr.  Ribas.  Ara,  un  cop  aprovat
definitivament el projecte se’ls anirà a presentar a la regidora actual i se’ls donarà una
còpia: per a què el coneguin i per què considera que proporcionalment afectarà més a
Girona fins i tot que a Celrà.

El Sr. Robert Vilà pregunta a l’alcalde si ha parlat personalment amb la Comunitat de
regants de la Sèquia Vinyals perquè veu que no s’han pronunciat.

L’Alcalde respon que ja hi ha parlat i que no hi ha cap problema. 

El Sr. Manel Roqueta, portaveu del grup municipal PSC-CP pregunta si als pressupostos
està previst com es pagarà i quina quantitat és.

El Sr. Alcalde respon que això també s’ha negociat conjuntament amb tots els municipis
que van demanar la subvenció FEDER per aquest tema, i s’ha aconseguit una subvenció
addicional: el FEDER paga el 50% menys l’IVA, la Diputació pagarà el 25% menys l’IVA,
això no ens ho pagaven;  al  principi  l’Ajuntament  havia  d’assumir  el  50%, però s’ha
negociat que des de la Diputació de Girona es concedirà una subvenció addicional que
cobrirà un 25% més. D’aquesta manera, l’Ajuntament haurà d’assumir el 25% restant i
l’IVA del total,  que seran 411.000 euros. A més, la Diputació  de Girona ens dona la
possibilitat de front a aquest cost en tres anualitats, a raó de 137.000,00 euros anuals,
per no tensar la tresoreria de l’Ajuntament. I si l’Ajuntament ho decidís, l’any que ve es
podria finançar amb el Fons econòmic que ens pertoca com a municipi per l’import de
100.000 euros i només pagar a la Diputació 37.000 euros. Així  doncs, del milió cent
d’import total del projecte l’Ajuntament n’haurà de pagar uns 400.000 euros.

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:

1.- En sessió ordinària del Ple municipal,  de data 14 de maig de 2019, es va aprovar
inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat Connexió del carril bici de Celrà fins
al límit del terme municipal amb Girona, redactat per Steyco S.A.P., i amb un pressupost
d’execució per contracte de 858.385,91 Euros, IVA exclòs (1.038.646,95 Euros, IVA inclòs).
 
2.-  Es  va  sotmetre  a  informació  pública,  mitjançant  anunci  publicat  al  BOP de  Girona
número 101 de 27 de maig de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
7884 de 28 de maig de 2019, al tauler d’anuncis de la corporació i a l’e-tauler, podent
presentar al·legacions durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
l’última d’aquestes publicacions. Termini que va finalitzar el dia 10 de juliol de 2019. També
es va notificar l’acord als propietaris dels terrenys afectats per tal que poguessin presentar
les al·legacions que consideressin oportunes. 

3.- Es van sol·licitar informes a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural del Departament de
Territori i Sostenibilitat de Girona, al Servei territorial de Carreteres del Departament de
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Territori, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a ADIF i a la Comunitat de regants de la Sèquia
Vinyals.

4.- Durant el període d’informació pública van presentar la Sra. ....... d’entrada municipal
número 4511, de data 18 de juliol de 2019) i la Sra. ....... (registre d’entrada municipal
número 4555, de data 22 de juliol de 2019).

5.- S’han rebut els informes favorables per part dels diferents ens als quals se’ls havia
sol·licitat:

Registre d’entrada municipal rebut informe
Ens Número Data 
Secció de Biodiversitat i Medi Natural E2019006169 17/09/2019
Servei territorial de Carreteres E2019005447 11/10/2019
Agència Catalana de l’Aigua E2019004868 25/10/2019
ADIF E2019006453 09/08/2019
Comunitat de regants de la Sèquia Vinyals No s’ha pronunciat.

6.- Ha emès informe el tècnic redactor del projecte, el qual serveix de motivació al present
acord, i que diu així: 

1.- Resposta a les al·legacions presentades per .......

En resposta a les al·legacions presentades per la propietat de la finca cadastral
nº  ........

Exposem:
que el traçat del carril bici garantirà l’accés a aquesta finca en les condicions actuals
sense que el traçat futur d’aquest vial en perjudiqui l’accessibilitat. 
Es proposa estimar les al·legacions presentades.

2.- Resposta a les al·legacions presentades per ......

En resposta a les al·legacions de la Sra. ....., (...) propietària de la finca cadastral
nº ......

Exposem:

que el traçat del carril bici s´ha fet ajustant-se al màxim al peu de talús que limita
amb la via de ferrocarril  per tal d’allunyar-se al màxim de les zones mes baixes i
susceptibles de ser inundables. 
En criteri de projecte va ser fer el recorregut més directe possible amb la connexió
futura amb Girona i aquest recorregut és el que segueix en paral·lel el traçat de la
carretera i de les vies de tren. El recorregut cap al pont d’en Planes es podrà fer
igualment com un ramal que surt des de l’encreuament.
Respecte a la posició del pont que travessa la sèquia és situat en el punt on el talús
convergeix amb el canal seguint un vial fins a aquest punt. Es replantejarà en obra
per tal d’ajustar-se en coincidència al pas actual existent fins arribar al canal.

Es proposa desestimar les al·legacions presentades.

FONAMENTS DE DRET

1.- El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’ acord amb el que
disposa  l’  article  37.1.c)  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’  aprova  el
Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
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2.- L’ acord d’ aprovació definitiva del projecte s’ ha de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ ha d’ inserir al
tauler d’ anuncis de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’ article 38.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’  aprova el  Reglament d’ obres, activitats  i
serveis dels ens locals de Catalunya.
 
3. De conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
4. I d’acord amb la competència del Ple, de  conformitat amb el que disposa l'article 22.2 .ñ
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció
donada  per  la  Llei  11/1999  i  Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  la
modernització del govern local.

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

ACORD

Primer.-  Estimar les al·legacions presentades per la Sra. ..... i desestimar les al·legacions
presentades per la Sra. ....., en el sentit expressat en la part expositiva d’aquest acord, en
virtut de les consideracions realitzades.

Segon.- Aprovar  definitivament el  projecte d’obra ordinària municipal  titulat  el  projecte
d’obra ordinària municipal titulat  Connexió del carril bici de Celrà fins al límit del terme
municipal  amb Girona,  redactat  per  Steyco S.A.P.  i  amb un pressupost  d’execució  per
contracte de 858.385,91 Euros, IVA exclòs (1.038.646,95 Euros, IVA inclòs).
 
Tercer. Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació. 

Quart. Publicar aquest acord, en aplicació del principi de transparència, a la seu electrònica
municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a  les Sres. ........ i  a les restants persones directament
afectades.

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

Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jimenez Elvira, senyora Sònia Fortià Martí, 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
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8. DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROJECTE  D’OBRA
ORDINÀRIA  TITULAT  REFORMA  PARCIAL  TORRE  DESVERN  PEL  CENTRE
D’INTERPRETACIÓ DE LES GAVARRES DE CELRÀ (EXPEDIENT X949/2019).

L’Alcalde  explica  que  l’arquitecte  redactor  del  projecte  ha  separat  aquesta  fase  del
projecte principal, i ha anat incorporant els canvis per les troballes que s’han anat fent,
per exemple, al fer excavacions i aconseguir troballes visigòtiques s’ha vist que no es
poden ubicar els lavabos del centre d’interpretació on s’havia pensat inicialment, s’han
redactat les adaptacions a aquests canvis i aquest projecte està a punt i en concordança
per a realitzar el Centre d’interpretació amb el finançament del FEDER. Aquesta reforma
parcial afecta essencialment la planta baixa de la Torre Desvern.

El Sr. Robert Vilà, del GM FC-ERC-AM pregunta si s’està fent seguiment d’aquest projecte
i de quin any és l’inicial.

El Sr. Alcalde respon que el projecte és de l’any 2010 i que el projecte que es proposa la
seva aprovació inicial és una adaptació funcional de la planta baixa de la Torre Desvern
per adaptar-la coma a Centre d’Interpretació de les Gavarres.

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.- L’arquitecte Sr. Ramon Ripoll Masferrer ha redactat el projecte d’obra ordinària titulat
reforma parcial Torre Desvern per Centre d’interpretació de les Gavarres Celrà, amb un
pressupost d’execució per contracte de 349.027,00 Euros, IVA exclòs (422.322,67 Euros,
IVA inclòs).

Amb aquest projecte es fa una adaptació funcional de la planta baixa de la Torre Desvern
per adaptar-la com a Centre  d’Interpretació de les Gavarres.

2. Ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. També consta en l’expedient l’informe
de la secretària de la corporació sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir.
  
FONAMENTS DE DRET

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

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

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

ACORD
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Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat reforma parcial de la Torre
Desvern per Centre d’Interpretació de les Gavarres Celrà, redactada per l’arquitecte Sr.
Ramon Ripoll Masferrer, amb un pressupost d’execució per contracte de 349.027,00 Euros,
IVA exclòs (422.322,67 Euros, IVA inclòs).

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

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

Quart. Sol·licitar  informe a la Comissió Territorial  del  Patrimoni  Cultural  de Girona del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 

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

Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jimenez Elvira, senyora Sònia Fortià Martí, 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. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 19 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DEL MUNICIPI DE CELRÀ
(EXPEDIENT X977/2019)

L’Alcalde explica que es proposa un canvi d’una reserva viària  cap al carrer Ter, de cares
a la variant de Celrà sobre la que estan treballant. Entenen que l’Ajuntament hi guanya
perquè l’actual no és un vial pròpiament, és un espai que queda entre dues parcel·les
que no són municipals amb fragments de l’antiga via del tren i ple d’herba i brutícia i es
traspassa  a  l’altre  costat  per  temes  de  seguretat.  Ho  van  parlar  amb  el  Servei  de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya, que ho veien molt bé ja què la corba estarà
molt millor per als camions especialment ja què no serà tant tancada. També es podrà
guanyar el tercer carril per a les empreses del polígon, i a més, aquesta modificació és
fàcil de fer perquè la parcel·la que dóna al carrer Ter no està urbanitzada, és fàcil de fer i
els propietaris hi estan d’acord. En definitiva, es considera que aquesta modificació és
una millora per al municipi.

El Sr. Robert Vilà, regidor del GM FC-ERC-AM pregunta si, tot i que estan d’acord amb
aquesta modificació, l’han pensat bé perquè potser en la parcel·la que actualment és vial
hi podria passar el carril bici.
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El  Sr.  Alcalde  respon que  podria  ser  però  no  va  a parar  enlloc.  Si  hi  hagués  un fil
conductor que enllacés amb el poble s’hagués deixat com està ja que al voltant hi ha
dues parcel·les que estan construïdes, si no estiguessin construïdes s’hagués pogut parlar
amb els propietaris per a fer-hi el carril bici però no és així. Afegeix que un cop el Servei
de Carreteres va manifestar-se de forma positiva, van decidir tirar-ho endavant, ja què
hi guanya tothom, l’Ajuntament i els propietaris: la corporació es treu una propietat que
actualment  està  bruta  i  sense  manteniment,  i  es  guanya  que  arreglaran  la  part  de
davant. 

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:

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

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

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

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

2. Amb aquesta modificació  es pretén ajustar  la ordenació de la  illa  industrial
delimitada pels carrers Pirineus, Nòria, Ter i Molins per tal de millorar el traçat i
funcionalitat del viari perimetral del polígon industrial en aquest tram, donat que
aquesta vialitat actua com a variant que desvia la circulació de vehicles pesants
des de la carretera C66 que travessa el municipi.

L’àmbit de la modificació afecta a dues finques qualificades pel planjament general
com a  Zona  Industrial  (clau  7)  i  Sistema  Viari  (Clau  A).  Totes  dues  finques
conformen la illa industrial delimitada pels carrers Pirineus al sud, de la Nòria a
l’oest, Molins a l’est i Ter al nord.

Una de les porcions és l’actual  reserva de sistema viari  segons el Pla General
d’Ordenació Urbana del municipi que separa en dues parts la parcel·la edificable
industrial i que correspon a un apartador de via fèrria per mercaderies que es va
construir  per  proveir  les  empreses  del  polígon  però  que  mai  va  entrar  en
funcionament  i  en  aquests  moments  ja  no  connecta  amb  la  via  principal.
L’Ajuntament disposa d’una reserva de vialitat en aquesta parcel·la el que permet
desplaçar la reserva viària al nord, per ampliar la secció del Carrer Ter.

La proposta comporta ampliar la secció del carrer Ter en 9 metres i traçar el gir
entre els dos carrers amb un radi de 85 m que correspon a una velocitat de 50
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Km/h. Donarà lloc a una parcel·la industrial única. Els propietaris de la parcel·la
industrial  hauran  de  fer  la  cessió  de  sòl  per  la  nova  reserva  viària  i  hauran
d’assumir els costos d’urbanització per la part de la reserva viària que restava
pendent de cessió  (una franja de 5 metres d’amplada del total de 12m qualificats
com a viari).

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

FONAMENTS JURÍDICS

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

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

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

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

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

Sobre la base d’aquests antecedents es proposa al Ple de la corporació l'adopció
del següent 

ACORD

Primer.  APROVAR inicialment els documents que integren la Modificació Puntual
número 19 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà, redactat pel
tècnic Bernat Aymerich Serrano,  en els termes que s’assenyala en la memòria
adjunta a aquest acord, i que l’Ajuntament assumeix expressament i el promou.

Segon. SOTMETRE aquest acord, juntament amb la documentació que integra la
modificació,  a  exposició  pública  durant  un  mes  mitjançant  anuncis  que  es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un dels diaris de major
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circulació de la província, en el tauler d’edictes i a l’e-tauler de la pàgina web de la
corporació.  Dins  el  termini  d’exposició  pública  els  interessats  poden  examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
 
Tercer.  SOL·LICITAR  informes  als  organismes  afectats  per  raó  de  les  seves
competències sectorials, i que és a la Direcció General d’aviació civil -Ministeri de
Foment-,  a l’òrgan ambiental  del  Departament de Territori  i  Sostenibilitat  i  al
Servei  Territorial  de  Carreteres  de  Girona  del  Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Quart.- COMUNICAR aquest acord a la propietat i al Sr. Bernat Aymerich Serrano
Busquet.

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

Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jimenez Elvira, senyora Sònia Fortià Martí, 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. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE
CAMINS DE CELRÀ (EXPEDIENT X974/2019).

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Eulàlia Ferrer Benito, regidora de medi ambient que
explica que a l’any 2003 l’Ajuntament de Celrà va aprovar l’inventari municipal de béns
en el que hi estava incorporat l’inventari municipal de camins i s’ha considerat que calia
actualitzar aquest inventari de camins. 

La Sra. Ferrer explica que aquest  inventari  de camins l’ha elaborat  l’empresa Perícia
Caminera sota la direcció del doctor en geografia i pèrit especialitzat en camins, servituds
de pas i termenals, Sr. ......., arran d’un contracte del Consell Comarcal del Gironès. 

Aquest inventari de camins inclou els vials públics en sòl no urbanitzable que s’han pogut
documentar  d’acord  amb  les  diverses  fonts  documentals  i  informatives  disponibles,
especialment aquells vials de titularitat municipal que queden fora de l’àmbit d’aplicació
de la Llei de Carreteres de Catalunya. 

La  recerca  ha  consistit  en  l’anàlisi  i  buidatge  de  les  diferents  fonts  documentals,
cartogràfiques, cadastrals, administratives i totes aquelles fonts addicionals identificades.
S’ha  tingut  en compte  aquest  inventari  preexistent,  aprovat  l’any  2003,  i  l’inventari
municipal realitzat l’any 2004 pel Consell Comarcal del Gironès.
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Els camins inclosos s’han inventariat en base als indicis o proves de titularitat pública
identificats en aquestes fonts documentals utilitzades i les fonts d’informació municipals
existents.

Els camins inventariats són camins d’ús públic, i se n’han identificat un total de 54 vials o
camins diferenciats de propietat municipal, amb una longitud total de 72,70 km.
L’inventari inclou una memòria, unes fitxes dels camins i els plànols corresponents.

Recollint la proposta d’un dels grups municipals a la Comissió Informativa Directorial,
durant el període d’exposició pública de l’inventari de camins es farà arribar al casal de la
gent gran Can Ponac per tal que la gent gran del municipi hi pugui fer un cop d’ull i facin
les aportacions que considerin. Tot i això, la Sra. Ferrer indica que un cop l’empresa va
presentar l’inventari a l’Ajuntament, les tècniques/tècnics municipals l’ha supervisat i han
fet corregir i esmenar, així com també se li va fer arribar a alguna persona coneixedora
del municipi. 

El Sr. Robert Vilà, regidor del GM FC-ERC-AM, pregunta si s’ha afegit algun camí nou des
de l’any 2003.

La Sra. Ferrer respon que no.

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

En sessió ordinària de data 4 de febrer de 2003 el Ple de l’Ajuntament de Celrà va acordar
aprovar  l’Inventari municipal de béns,  el qual va incloure l’Inventari de camins rurals de
Celrà.

Els camins rurals són una part de la xarxa viària que satisfà funcions socials i econòmiques
d’especial interès en l’àmbit local. A les funcions tradicionals-veïnals, agrícoles, pecuàries
s’hi han afegit modernament d’altres, com ara la gestió del medi ambient, la vigilància i la
protecció civil, el lleure o el turisme. En conseqüència, l’Ajuntament de Celrà va considerar
que era d’interès actualitzar l’inventari de camins rurals existent. 

L’inventari  de camins de Celrà ha estat elaborat per l’empresa Perícia Caminera sota la
direcció  del  Doctor  en  Geografia  i  pèrit  especialitzat  en  camins,  servituds  de  pas  i
termenals, ......, contractada pel Consell Comarcal del Gironès.

L’inventari  inclou la memòria explicativa, les fitxes de cadascú dels camins i els plànols
corresponent, donant com a resultat la classificació de  54 vials o camins diferenciats de
titularitat municipal, amb una longitud total de 72,7 km.

FONAMENTS DE DRET

1. L’article  32  de  la  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  de  patrimoni  de  les
administracions públiques.

2. L’article  17  del  Reial  Decret  1372/1986,  de  13  de  juny,  pel  que  s’aprova  el
Reglament de béns de les entitats locals. 

3. L’article 100 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,  pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals.
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4. Els articles 334, 339, 344, 553, 570 del Codi Civil

5. L’article 2.6 de la Llei 37/2018, de 29 de setembre, de carreteres.

6. L’article 222 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.

7. L’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques. 

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

ACORD

Primer.  Aprovar  inicialment  l’Inventari  municipal  de  camins  de  Celrà a  incloure  en
l’Inventari Municipal de Béns de l’Ajuntament de Celrà, redactat sota la direcció del geògraf
......, col·legiat 861, de l’empresa Perícia Caminera, i que consta d’una memòria explicativa,
les fitxes de cadascú dels camins inventariats i  els  plànols corresponents,  adjuntant-se
aquests documents a aquest acord. 

Segon. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial i els  documents  a un període d’informació
pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació, per un termini de 30 dies hàbils  a comptar de l’endemà
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, per a la formulació, si s’escau, de
reclamacions i al·legacions. 

Si durant aquest període es produeixen reclamacions i/o al·legacions el Ple, previ informe
tècnic de l’equip redactor, procedirà a la seva resolució i aprovació definitiva. Si no se’n
presenten, l’acord inicial quedarà elevat a definitiu. 

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

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

Cinquè.  Una vegada aprovat definitivament, trametre’n un exemplar al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.

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

Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jimenez Elvira, senyora Sònia Fortià Martí, 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
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11. DICTAMEN SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DEL CONSORCI DEL TER (EXPEDIENT X965/2019).

L’Alcalde explica que s’incorporen al Consorci del Ter els ajuntaments de Campllong i
Riudellots de la Selva, i s’aproven dues modificacions a l’article 27 dels estatuts en el
sentit que s’indica en el Dictamen i és per la qual cosa que cal ratificar per Ple aquesta
modificació dels estatuts del Consorci.

El Sr. Robert Vilà, regidor del GM FC-ERC-AM, pregunta quants membres són actualment
al Consorci del Ter.

El Sr. Alcalde respon que no ho sap exactament.

El Sr. Vilà afegeix que és una gran notícia la incorporació d’aquests dos ajuntaments.

El Sr. Alcalde diu que sempre és bo que s’afegeixin nous municipis.

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:

1.- En data 17 d’octubre de 2019, registre d’entrada municipal número 6324, el Consorci
del Ter ens comunica l’acord adoptat en Assemblea en sessió del dia 26 de setembre de
2019, l’acceptació de l’Ajuntament de Campllong i de Riudellots de la Selva com a membres
de dret del Consorci del Ter, aprovant-se inicialment la modificació dels estatuts reguladors
en els termes següents:

modificant  l’article  2  i  l’annex  dels  Estatuts,  així  com també la  modificació  de
l’article 27 de dits estatuts, quedant redactats de la següent forma:

-  Inclusió  en l’apartat  segon de l’article  2  dels  estatuts:  ....Campllong i
Riudellots de la Selva...
- Inclusió en l’annex dels estatuts: Campllong – Tram 1*; Riudellots de la
Selva – Tram 2*.
- Modificació de l’article 27 dels Estatuts, en el sentit següent:

o  Supressió  del  final  de  l’article  on s’estableix  “...En el  cas  dels
Consells Comarcals, aquests no hi aporten cap quantitat i en formen
part  amb  veu  i  sense  vot”,  substituint  el  mateix  pel  següent
redactat: “...En el cas dels Consells Comarcals, aquests gaudiran de
veu i vot i realitzaran una aportació que l’Assemblea fixarà”.

o  S’afegiria un paràgraf a l’article 27 dels estatuts: “Les quanties
fixades en l’annex dels estatuts referents a les aportacions dels ens
consorciats s’incrementaran anualment en funció de la variació a
l’alça  de  l’IPC  de  Catalunya  que  dictamini  l’INE  o  organisme
equivalent que el substitueixi”.

2.-  Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta a l’expedient. 
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FONAMENTS DE DRET

1. L’article  7  dels  estatus  preveuen  la  necessitat  que  els  membres  del  Consorci
acceptin  de  forma  expressa  i  pel  quòrum  pertinent  els  nous  membres.  A  tal  efecte,
l’admissió de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats que vulguin
col·laborar en la consecució dels seus objectius, efectuant aportacions i/o prestant serveis,
requerirà  l’acompliment  de  les  formalitats  legalment  establertes  i  en  especial  les  que
regulen la  concreció de la  voluntat  dels  ens  que pretenguin la  integració  al  Consorci  i
l’acord  de  l’Assemblea  General  amb el  quòrum pertinent,  d’acord  amb el  procediment
previst als estatuts, i que podrà ser formalitzat en un conveni d’adhesió on s’especificaran
les condicions d’integració i les obligacions adquirides, així com l’acceptació dels estatuts.
  
2.  L’article  322  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  preveu que la  modificació  dels  estatuts  del
Consorci,  amb  l’acord  previ  del  seu  òrgan  de  govern,  ha  de  ser  ratificada  pels  ens
consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 

3. L’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la
majoria absoluta de membres de la corporació. 

4. Els articles 47.2.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
114.3.d del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  regulen  la  competència  plenària  per  a  l’aprovació
mitjançant el vot qualificat de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la
corporació per l’adhesió a les organitzacions associatives, així com la modificació dels seus
estatuts.

Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  es  proposa  al  Ple  de  la  corporació  l’adopció  del
següent

ACORD

Primer. Acceptar l’adhesió com a nous membres del Consorci del Ter als Ajuntaments de
Campllong i Riudellots de la Selva, i ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del
Ter adoptat per l’Assemblea General el dia 26 de setembre de 2019.

Segon. Traslladar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió per a la
informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per
la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre
d’Entitats Locals de la Generalitat de Catalunya.

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

Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jimenez Elvira, senyora Sònia Fortià Martí, 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
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12. DICTAMEN SOBRE LA RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 837/2019,
DE  25  D’OCTUBRE  DE  2019,  QUE  FIXA  DOS  DIES  FESTIUS  ADDICIONALS
D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA PER A L'ANY 2020 I PER A L'ANY 2021
(EXPEDIENT X967/2019).

L’Alcalde  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Josep  Bartis,  regidor  de  promoció  econòmica,  que
explica que en aquest cas es tracta de la ratificació d’un decret d’alcaldia  perquè no
s’arribava a temps per a ser aprovat per Ple ja què s’havia d’enviar a la Generalitat
l’aprovació dels dies festius abans del dia 1 de novembre de 2019.

És un acord que es pren cada dos anys, en el que es marquen els dies festius addicionals
d’obertura  comercial  autoritzada  per  l’Ajuntament.  Sempre  es  consensua  amb
l’Associació de Comerciants, que consideren que els dies de festa local del poble són el
millor dia per poder obrir, i que són el 29 d’octubre i el primer dilluns del mes de maig,
per la Festa Major.

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

La Generalitat de Catalunya, amb l’objecte de regular administrativament el comerç i dels
serveis en el mercat interior amb la finalitat d’ordenar-ne els aspectes bàsics i impulsar
aquests sectors econòmics, va aprovar la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i
fires (d'ara endavant Llei 18/2017, d’1 d’agost).

L'article 36.2.c) de la Llei  18/2017, d’1 d’agost, disposa que  el nombre de diumenges i
festius en què poden romandre oberts els establiments és de vuit l'any. Cada ajuntament
ha de fixar dos festius més per al seu àmbit territorial municipal, que s'han de comunicar
d'acord amb el que estableixi una ordre del departament competent en matèria de comerç.

I  l'apartat  següent,  article  36.2.d)  de  la  Llei  18/2017,  d’1  d’agost,  estableix  que  els
establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6 de
gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i els
dies 25 i 26 de desembre.

El  punt  1  de  la  disposició  addicional  de  la  Llei  18/2017,  d’1  d’agost,  preveu  que  El
departament competent en matèria de comerç, amb l’audiència prèvia del consell assessor
de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç, ha d’establir, mitjançant una ordre,
el calendari dels diumenges i festius en què poden obrir els establiments comercials, que
ha d’ésser  publicada en el  DOGC abans del  31 de juliol  de l’any anterior  sal  que faci
referència el calendari.’ 

S'ha  dictat  l'Ordre  EMC/129/2019,  de  28  de  juny,  per  la  qual  s'estableix  el  calendari
d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys
2020  i  2021.  Aquesta  Ordre,  estableix  en  el  seu  article  5,  que  el  termini  màxim per
comunicar els dos dies festius addicionals escollits davant la Direcció General de Comerç és
el dia 1 de novembre de 2019 per al calendari del 2020 i el dia 1 de novembre de 2020 per
al calendari del 2021. Per determinar les dates dels dos dies addicionals els ajuntaments
han de tenir en compte el que estableix l'article 36.2.d) de la Llei 3/2014.
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Aquesta Ordre estableix en el seu article 1 els vuit dies festius en els quals els establiments
comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2020 i 2021, i que
són els següents:

Per a l'any 2020: 5 i 12 de gener, 5 de juliol, 15 d’agost, 12 d’octubre, 6, 13 i 20
de desembre.
Per a l'any 2021: 3 i 10 de gener, 4 de juliol, 1 i 28 de novembre, 6, 8 i 19 de
desembre.

Es  proposa  dos  dies  festius  addicionals  d'obertura  comercial  autoritzada  i  que  són  els
següents: 

Per a l'any 2020: el dilluns dia 4 de maig (festa local) i el dijous dia 29 d’octubre
(festa local).
Per a l'any 2021: el dilluns dia 3 de maig (data prevista com a festa local) i el
divendres 29 d’octubre ( data prevista com a festa local).

Per tot l’ exposat, des d’aquesta Alcaldia 

DECRETO

Primer.- Fixar per a l'any 2020 i per a l'any 2021 els dos dies festius addicionals d'obertura
comercial autoritzada següents:

Per a l'any 2020: 

 el dilluns dia 4 de maig (festa local)
 i el dijous dia 29 d’octubre (festa local).

Per a l'any 2021:

 el dilluns dia 3 de maig (data prevista com a festa local) 
 i el divendres 29 d’octubre ( data prevista com a festa local).

Si per a l'exercici 2021 no es proposessin aquestes dates com a festes locals es
fixarien dos dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada diferents.

Segon.- Comunicar aquesta resolució a la Direcció General de Comerç del Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió ordinària del Ple de la Corporació.

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

ACORD

Únic.- Ratificar el decret d’alcaldia 837/2019, de data 25 d’octubre de 2019, transcrit en la
part expositiva d’aquest acord.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
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Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jimenez Elvira, senyora Sònia Fortià Martí, 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

13. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

L’Alcalde explica que com cada any es presenta la moció que presenta l’ACM en motiu del
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones i com que arriba amb
poc temps d’antelació  respecte  al  Ple,  s’ha de presentar  com assumptes de caràcter
urgent.

En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó
d’urgència a la consideració del Ple municipal un assumpte no comprès dins de l’ordre del
dia i que correspon a l’aprovació del Manifest del Dia internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones 2019 (exp. X901/2019).

L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat. 

Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jimenez Elvira, senyora Sònia Fortià Martí, 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

Tot seguit,  l’Alcalde cedeix la  paraula  a la  regidora Sra.  Sònia Fortià  Martí,  regidora
delegada d’igualtat, que exposa que el dia 25 de novembre és el Dia internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones i que a continuació les dones que formen part
d’aquest Ple llegiran un fragment cadascuna del Manifest. Tot seguit es fa la següent
proposta al Ple: 

D'uns anys ençà,  les  violències  masclistes,  i  especialment les  violències  sexuals,  s'han
situat al centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors dels
nostres  pobles  i  ciutats.  Aquestes  violències  contra  les  dones,  tradicionalment
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invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per denunciar
un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en evidència
que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes populars, perquè
aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de feina i a casa.

Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal que es
resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i això,
les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen que una societat té els
nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb el crit de
sororitat "jo sí que et crec, germana" perquè no hi ha cap altra resposta possible front
aquest greu atac contra els Drets Humans.

Una  agressió  sexual  a  una  dona  no  és  un  fet  puntual,  sinó  una  expressió  més  de
l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. Aquesta
violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un missatge
ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i sotmetre la vida de les
dones.

Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i minimitzades,
hem perdut la por  a assenyalar i  denunciar  els  agressors i  volem situar  al  seu lloc la
vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volem culpabilitzar més.
Per això, hem treballat des de molts espais diferents: des dels moviments feministes, les
associacions,  les  comissions  de festes  dels  barris,  les  administracions  públiques,  i  això
també  s'ha  traslladat  als  carrers.  Hem  fet  palès  que  una  societat  on  les  dones  són
agredides sexualment no garanteix els seus drets de ciutadania.

Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la
implicació  de  totes  les  administracions  i  agents  socials  per  l’eradicació  de  totes  les
violències masclistes i la reparació de totes les supervivents.

També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que no han
deixat  de  crear  les  contra  narratives  sobre  la  violència  sexual  que  ens  han  permès
posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por.
Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d’aquesta transformació. Elles són les
protagonistes d’aquest punt d’inflexió, esdevenint la generació d’un canvi tan urgent com
imprescindible.

Els  moviments  feministes han sortit  al  carrer  dia rere dia i  han cregut sempre en les
supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora d'entendre
la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que només un sí és sí i
que tot això és innegociable. També han denunciat una justícia patriarcal que reprodueix el
sexisme en les seves sentències i deixa impunes als agressors.

Per  últim,  no volem acabar  aquest  manifest  sense reconèixer  la  força,  el  coratge  i  la
valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les que
han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu soles!

El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat és la nostra força. Cridem juntes:
si en toquen a una, ens toquen a totes!

Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  es  proposa  al  Ple  de  la  corporació  l’adopció  del
següent 

ACORD

Aprovar el manifest unitari del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones. 
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jimenez Elvira, senyora Sònia Fortià Martí, 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

II
PART DE CONTROL

14. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.

Número Document Àrea

2019DECR000843
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA 
DIRECTORIAL DE 5 DE NOVEMBRE DE 2019

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ

2019DECR000842
DELEGACIO PER ASSISTÈNCIA AL CONSELL 
ALCALDES

CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000841
CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL PROGRAMA 
GARANTIA JUVENIL

PECO - PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, OCUPACIÓ, 
COMERÇ I CONSUM

2019DECR000840 AMPLIACIÓ JORNADA DE TREBALL CONSERGE RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000839
APROVACIÓ DIETES ASSISTÈNCIA ÒRGANS DE 
GOVERN RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000838
PREMI ESPECIAL PER JUBILACIÓ D'UNA 
TREBALLADORA RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000837
DIES FESTIUS ADDICIONALS D'OBERTURA 
COMERCIAL AUTORITZADA

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ

2019DECR000836
ADJUDICACIÓ CONTRACTE PRIVAT DIRECCIÓ I 
COORDINACIÓ PASTORETS

CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000835
ADJUDICACIÓ CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE 
'LA LLUNA D'EN JOAN '

CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000834
ADJUDICACIÓ CONTRACTE PRIVAT 'VIU LA 
MAGIA'

CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000833 APROVACIÓ DE FACTURES F38-2019 INT - INTERVENCIO

2019DECR000832
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR OBRES: 
AMPLIACIO SISTEMA CALEFACCIO AULET

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA 
URBANES, 
SUBMINISTRAMENT
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2019DECR000831
ES DÓNA PER ASSABENTAT ACTIVITAT 
ECONÒMICA INNÒCUA

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000830
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: 
TALLERS AMBIENTALS VALORS NATURALS MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000829 APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST 11-19

SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2019DECR000828

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT: CONTROLADORA DISCOS 
SAS

TIC - INFORMÀTICA I 
NOVES TECNOLOGIES

2019DECR000827
ADJUDICACIÓ CONTRACTE PRIVAT DIRECCIO 
ARTÍSTICA BERNAT BANYUT

CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000826 DESIGNACIÓ TÈCNICS INSPECCIÓ CAFÈ ATENEU SG - SECRETARIA

2019DECR000825
POSPOSAR ACTE D'OBERTURA SOBRE B 
CONTRACTE MENJADOR CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000824
APROVACIÓ FACTURA CONSUM SETEMBRE19 
CAFÈ ATENEU INT - INTERVENCIO

2019DECR000823
AUTORITZACIÓ ÚS SALA GRAN ATENEU: 
RESIDÈNCIA 'BADARSAG'

CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000822

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 
SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ MATERIAL 
CONSTRUCCIÓ REC PARC CORS GUINARD

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA 
URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000821
ADJUDICACIÓ CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE 
'LAIKA'

CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000820 APROVACIÓ DE FACTURES F37-2019 INT - INTERVENCIO

2019DECR000819
TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ

2019DECR000818
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: 
CAMPANYA PARTICIPACIÓ MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000817
AUTORITZACIÓ CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE 
AKA

CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000816
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D'OBRES: 
REPARACIO BARANA

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA 
URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000815
DONAR PER COMPLIMENTAT TRÀMIT DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA: OBRA MENOR

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000814
DONAR PER COMPLIMENTAT TRÀMIT DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA: OBRA MENOR

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000813
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: 
IMPRESSIO CALENDARIS PAP 2020 MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000812 AUTORITZACIO ÚS ESCOLES VELLES: ASSAJOS
CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000811 DIETES PER NOMINA OCTUBRE 2019 RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000810
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI URGENT 15
OCTUBRE 2019

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ

2019DECR000809
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI SORTEIG 
MESES ELECCIONS 21 OCTUBRE 2019

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ
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2019DECR000808
RETORN FIANÇA RESIDUS D'ENDERROC I 
CONSTRUCCIÓ

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000807
CONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN LOCAL 15 
OCTUBRE 2019

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ

2019DECR000806
CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL COM A 
TÈCNICA AUX BIBLIOTECA RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000805

DONAR PER COMPLIMENTAT TRÀMIT DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA: PRIMERA OCUPACIÓ 
HABITATGE AL - ALCALDIA

2019DECR000804 CONTRACTE PRIVAT: ESPECTACLE 'MILI KK'
CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000803
CONTRACTE PRIVAT: ESPECTACLE 'EL NÚVOL 
GRIS GRAS I GROS'

CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000802
INCOACIÓ EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ DE 
PENALITATS ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000801
CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE 
CONSERGE RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000800 RENÚNCIA PARCIAL AJUT FORESTAL MA - MEDI AMBIENT

2019DECR000799

DONAR PER COMPLIMENTAT TRÀMIT DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA PER INSTAL·LACIÓ DE 
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000798

DONAR PER COMPLIMENTAT TRÀMIT DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA PER ACTIVITAT DE 
SERRALLERIA

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000797 AJUT ECONÒMIC D'URGÈNCIA SOCIAL SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000796 APROVACIÓ DE FACTURES F36-2019 INT - INTERVENCIO

2019DECR000795
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: REALITZACIÓ 
DE DOS TALLERS INTERNET SEGURA

ENS - EDUCACIÓ, 
FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000794
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEIS:  
LLETRES PER TOTHOM OCT-DES 19

ENS - EDUCACIÓ, 
FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000793 APROVACIÓ DE CONVENI DE PRÀCTIQUES
SE - SERVEIS DE SUPORT
A SECRETARIA

2019DECR000792
EXTINCIÓ DE CONTRACTE DE TREBALL: TÈCNIC 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000791
AUTORITZACIO ÚS ESPAI FESTES ANIVERSARI 
OCTUBRE2

CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000790

DONAR PER COMPLIMENTAT TRÀMIT DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA: INSTAL·LACIÓ DE 
TENDALL

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000789
DONAR PER COMPLIMENTAT TRÀMIT DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA: ENVÀ PLUVIAL

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000788

DONAR PER COMPLIMENTAT TRÀMIT DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA: REPARACIÓ DE TANCA 
PERIMETRAL

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000787
LIQUIDACIÓ TAXA SERVEI MENJADOR SETEMBRE 
ESCOLA BRESSOL INT - INTERVENCIO

2019DECR000786
SOL·LICITUD PRÒRROGA EXECUCIÓ ACTUACIONS
MILLORA ARXIU

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ
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2019DECR000785

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 
SUBMINISTRAMENT: ORDINADORS AULA GENT 
GRAN

TIC - INFORMÀTICA I 
NOVES TECNOLOGIES

2019DECR000784
AUTORITZACIO ÚS ESPAI FESTES ANIVERSARI 
OCTUBRE

CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000783
CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT: 3 
PILONES LED CASC ANTIC

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA 
URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000782
APROVACIÓ DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS 
BORSA NETEJADORS RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000781
APROVACIÓ DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS 
CONSERGE

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ

2019DECR000780 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS: CLASSES ARAB

ENS - EDUCACIÓ, 
FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000779 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 8 OCTUBRE 2019
SGI - SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ

2019DECR000778
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEIS: 
ACTUALITZACIÓ CENS EMPRESARIAL POLÍGON

PAC - PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

2019DECR000777 IMPOSICIÓ DE SANCIÓ ADMINISTRATIVA
SE - SERVEIS DE SUPORT
A SECRETARIA

2019DECR000776 IMPOSICIÓ DE SANCIÓ ADMINISTRATIVA
SE - SERVEIS DE SUPORT
A SECRETARIA

2019DECR000775 IMPOSICIÓ DE SANCIÓ ADMINISTRATIVA
SE - SERVEIS DE SUPORT
A SECRETARIA

2019DECR000774

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI 
TECNIC TEATRE ATENEU TEMP.TARDOR HIVERN 
2019

CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000773
DONAR PER COMPLIMENTAT TRÀMIT DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA: PINTAR FAÇANA

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000772
DONAR PER COMPLIMENTAT TRÀMIT DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA: PINTAR FAÇANA

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000771
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE 
GIRONA: MILLORA ARXIU MUNICIPAL

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ

2019DECR000770 ORDRE EXECUCIO NETEJA DE FINQUES ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000769
DONAR PER ASSABENTAT AGRUPACIÓ DE 
FINQUES

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000768
APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS PREU PÚBLIC 
CURSOS I TALLERS OCT-DES-19 ESCOLA ART

SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2019DECR000767 IMPOSICIÓ DE SANCIÓ ADMINISTRATIVA
SE - SERVEIS DE SUPORT
A SECRETARIA

2019DECR000766 APROVACIÓ DE FACTURES F35-2019 INT - INTERVENCIO

2019DECR000765
APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS PREU PÚBLIC 
CURSOS I TALLERS ESPORTS OCT-DES-19

SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA
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2019DECR000764
DONAR PER COMPLIMENTAT TRÀMIT DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA: ACTIVITAT

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000763 ORDRE EXECUCIÓ NETEJA DE FINCA ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000762
DONAR PER ASSABENTAT INSTAL·LACIÓ ESTACIÓ
BASE DE TELEFONIA MÒBIL

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000761
DONAR PER COMPLIMENTAT TRÀMIT DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA: OBERTURA DE PAS

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000760
INCOACIÓ DE PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ

2019DECR000759
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA PRESTACIÓ 
SERVEI  ESCOLA DANSA OCT-DES-19

SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2019DECR000758
CARTELLS I LOCALS CAMPANYA ELECCIONS 
GENERALS NOVEMBRE 2019

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ

2019DECR000757 ALTA INFANT ESCOLA BRESSOL INT - INTERVENCIO

2019DECR000756

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 
SUBMINISTRAMENT  I INSTAL.LACIÓ ROCODROM 
AULET

ENS - EDUCACIÓ, 
FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000755 AUTORITZAR CANVI NOM ACTIVITAT

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000754

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVIES: 
PREPARACIÓ ALUMNAT PAS PRIMÀRIA A 
SECUNDÀRIA

ENS - EDUCACIÓ, 
FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2019DECR000753

DONAR PER COMPLIMENTAT TRÀMIT DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA:  CANVIAR TEULES I 
AÏLLAMENT

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000752
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEIS: 
CONTROL I INSPECCIÓ PLAGA COLOMS

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA 
URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2019DECR000751
DONAR PER ASSABENTAT ACTIVITAT ECONÒMICA
INNÒCUA

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000750
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEIS: 
TALLERS RELACIONS AFECTIVES JO - JOVENTUT

2019DECR000749
DONAR PER ASSABENTAT CANVI DE NOM 
ACTIVITAT

URB - URBANISME, 
SERVEIS TERRITORI, 
ACTIVITATS

2019DECR000748
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT LLIBRES PER BIBLIOTECA CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000747 APROVACIÓ CONVENI DE PRÀCTIQUES JO - JOVENTUT

2019DECR000746
AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS FESTES ANIVERSARI 
SETEMBRE3

CU - CULTURA, FESTES, 
SERVEIS CULTURALS

2019DECR000745
AMPLIACIÓ DE JORNADA DE TREBALL D'AUXILIAR
ADMINISTRATIVA RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000744
CONVOCATÒRIA JUNTA GOVERN LOCAL 1 
OCTUBRE 2019

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I INTERVENCIÓ
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2019DECR000743

INCOACIÓ DE PROCEDIMENT CONTRACTACIÓ PER
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A 
LA PLANTA POTABILITZADORA ST - SERVEIS TECNICS

15. PRECS I PREGUNTES.

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

1. Han vist que aquest any la Fira del bolet ha canviat de nom a la Festa de la
Tardor. En relació a la Fira el seu grup municipal volia presentar unes al·legacions
per a fer un descompte en les ordenances fiscals per a la instal·lació de parades,
però finalment no les presentaran en aquest moment.

2. En el ple passat va parlar sobre la façana del municipi i que és la primera imatge
que veu la gent que ve en tren. Avui també vol parlar de la porta del municipi a la
carretera,  que  també  és  important  i  en  els  pobles  hi  sol  haver  missatges
agradables i amables però a l’entrada de la Ctra. Palamós venint de la costa, a la
rotonda que va al Carrer Llevant hi ha una guillotina i els sembla que no és una
imatge bona ni agradable, i proposa la instal·lació d’un cartell, aprofitant la Festa
de la tardor, que digui ‘Us convidem a casa’, ‘Us convidem a Celrà’, ‘Us convidem
a què participeu de la Festa de la Tardor’, ‘Que vingueu a escoltar en Miquel Gil’,
etc. La guillotina els sembla de mal gust i seria millor que no hi fos.

3. Pel què fa a la rotonda de l’Aulet, que connecta Ctra. Juià amb carrer Germans
Sàbat,  si  es  ve  des  de  la  Ctra.  Palamós  no  es  pot  accedir  directament  a  la
rotonda, quan has passat per la rotonda des del costat de Juià ha vist que es
desvia molt cap a la dreta i entén que s’haurà d’esperar a que el rec estigui tapat
per acabar-ho. Vol preguntar si està previst perquè entén que una rotonda ha de
servir per dinamitzar la circulació i evitar fer stops i ara els vehicles han d’anar
uns metres més cap a la dreta per accedir a la Ctra. Juià.

4. Diversos veïns els han transmès una certa sensació d’inseguretat, ells saben que
hi ha tres vigilants treballant i que fan bonament tot el que poden però no poden
arribar  a  tot  arreu.  Des  del  seu  grup  municipal  consideren  que  el  servei  de
vigilància  hauria  d’abastar  les  24  hores  del  dia  els  7  dies  a  la  setmana.  La
setmana passada en un dels bars del polígon els van entrar de matinada, els van
rebentar la porta i se’ls van endur una màquina. Per molta vigilància que hi hagi
els  lladres  s’hi  dediquen  i  ho  fan  igualment,  i  hi  ha  aquesta  sensació.  Vol
preguntar si l’equip de govern té previst ampliar aquesta vigilància municipal.   

L’Alcalde respon a la tercera pregunta, relativa a la rotonda, i diu que el soterrament del
canal del carrer Germans Sàbat es presentarà al PUOSC aquesta setmana per a poder
finançar  l’actuació,  llavors es podrà licitar.  Enguany els  criteris  per a presentar-se al
PUOSC són molt restrictius i no entra ni puntua qualsevol actuació. En aquest supòsit
entra per  la  inundabilitat  i  les  destrosses que provoca.  Es  sol·licitarà  finançament  al
PUOSC perquè pot rebre una part de finançament i després ja s’iniciaran els tràmits de la
licitació per a què es pugui executar a principis de l’any que ve.
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El  Sr.  Bartis  afegeix  que  actualment  en  la  zona  que  ha  indicat  el  Sr.  Roqueta  la
senyalització horitzontal està de color groc que vol dir que és provisional. S’ha convertit
en un vial que en un principi era d’un sol sentit en doble sentit i van pensar en pintar de
color groc com la senyalització d’obres per a què la gent associés que aquesta obra no
està finalitzada. Un cop l’obra estigui finalitzada es pintarà de color blanc, com correspon
i s’instal·laran les senyals definitives.

Afegeix que recentment es va aprovar una modificació pressupostària per a poder fer
front a aquesta actuació, i quan anaven a sol·licitar els tres pressupostos que marca la
llei per a adjudicar l’obra, es va convocar el PUOSC indicant les línies de subvenció i els
seus criteris de suport econòmic. Al ser tant específiques i que s’hi podia encabir aquesta
actuació, van decidir que sol·licitarien el finançament al PUOSC i a continuació ja es faria
la licitació, ja què no es pot començar abans de sol·licitar el PUOSC. Van preferir aturar el
procés de contractació amb la finalitat que no hagi d’assumir tot el cost l’Ajuntament de
Celrà. Mentrestant la solució que s’ha trobat és la que és per ordenar el trànsit mentre no
acaba d’estar arreglat.

El  Sr.  Robert  Vilà  Brugués,  regidor  del  GM FC-ERC-AM,  pregunta  si,  en  relació  a  la
modificació aprovada, era sobre el total del cost del soterrament.

El Sr. Alcalde respon que sí.

El Sr. Vilà pregunta a l’equip de govern com tenen pensat executar a nivell  financer
aquesta actuació.

El Sr. Alcalde respon que per als municipis de més de 5.000 habitants donen un màxim
del 75% de l’import sol·licitat.

El Sr. Vilà pregunta si ja es disposa del permís de l’ACA.

El Sr. Alcalde respon que sí. Afegeix que la condició que estableix el PUOSC és que no es
pot haver iniciat el procediment de contractació, en relació a les actuacions sol·licitades,
abans de sol·licitar-lo.

El Sr. Vilà pregunta que per quina anualitat s’ha demanat el PUOSC per aquesta actuació.

El  Sr.  Alcalde  respon  que  per  l’any  2020.  Tot  i  això  afegeix  que  encara  que  ho
concedeixin al 2020 també pot ser que ho acabin pagant a l’Ajuntament al 2022, per
limitacions pressupostàries.

El Sr. Vilà afegeix que l’important és que es farà.

El Sr. Alcalde diu que es farà i que consideren que compleix els requisits per a rebre
punts per a què atorguin el PUOSC més enllà dels que toquen com a municipi.

Resposta a la quarta pregunta del Sr. Roqueta: En relació als vigilants, el Sr. Alcalde
respon que hi ha un compromís d’anar ampliant la plantilla de vigilants, tot i que no fins
al límit de tenir-ne 12, ja què implicaria engruixir molt el Capítol I del pressupost, fet que
és  molt  difícil  de  fer  actualment.  Des  de  l’equip  de  govern  pensen que  s’ha  d’anar
ampliant de mica en mica però també vol remarcar que Celrà és un poble segur. La
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sensació d’inseguretat de vegades ve més perquè, com en aquest cas, quan es tracta
d’un comerç és més públic i corre molt més que si es tracta d’una casa particular. Són
més sensacions  que realitat:  l’estadística  demostra  que els  robatoris  al  municipi  són
inferiors que en altres municipis de la comarca. Els vigilants municipals estan fent una
bona feina i la compaginen bé amb els Mossos d’esquadra. La ciutat de Girona té molta
policia municipal i mossos d’esquadra i és on hi ha més robatoris i per molta seguretat
que hi hagi, els lladres tenen mètodes per a què no els atrapin, per desgràcia.

El Sr. Bartis afegeix que els autors de diversos robatoris, desconeix el que ha comentat el
Sr. Roqueta, és un grup de persones molt concretes i que estan identificades. Alguns han
estat detinguts però llavors els deixen anar, fet que s’escapa de la capacitat de fer de
l’Ajuntament. Afegeix que encara que l’Ajuntament no tingui competències en matèria de
seguretat ciutadana, els vigilants realitzen tasques en aquest sentit, però cal recordar
que és un cos en què la llei els assigna una sèrie de tasques concretes i que no porten
armes.

L’Alcalde manifesta que estan molt satisfets del servei de vigilància ja què han retingut
en diverses ocasions lladres fins que arribaven els Mossos d’esquadra, i fan mot bona
feina. Tot i això, sempre cal millorar i de mica en mica s’anirà treballant.

Resposta a la segona pregunta del Sr. Roqueta: en relació a la guillotina de la rotonda
l’Alcalde vol indicar que no han autoritzat a ningú, ni poden, ja què és titularitat del
Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. Afegeix que és qüestió de gustos
que agradi o no, però ningú ha vingut a l’Ajuntament a demanar si poden posar res o no,
ja què tampoc ho pot autoritzar l’Ajuntament, ni tampoc pot ordenar de treure-ho.

El Sr. Roqueta indica que potser a algú li agradarà però ell entén que no és una forma
agradable d’entrar al poble.

A continuació, el Sr. Robert Vilà Brugués, regidor del GM FC-ERC-AM,  intervé per agrair,
en primer lloc, al regidor d’educació Sr. Albert Lopez per a què els convidi a participar en
activitats. Seguidament proposa, en relació a les xerrades de l’institut, i atès que som
territori Ter-Gavarres, si es pot incloure a les escoles de primària de la resta de municipis
d’aquest territori.

El Sr. Albert Lopez, regidor d’educació, respon que podria ser interessant. Les xerrades
es coorganitzen amb les AMPES de les escoles de primària del municipi i l’institut, però la
informació s’envia a l’alumnat, de manera que les famílies reben la informació de les
xerrades  directament  siguin  de  Celrà  o  no.  La  difusió  la  gestionen  els  centres,
l’Ajuntament  realitza  una  tasca  de  coordinació  i  motivació  per  a  què  es  segueixin
realitzant aquestes xerrades. Les famílies dels alumnes que van a l’institut de Celrà, tot i
que no hi  visquin,  reben la  informació de les xerrades i  poden participar  en la seva
organització, no està tancat només a les persones empadronades a Celrà.

En segon lloc, i en relació a la gent gran, el Sr. Vilà pregunta si l’activitat de cinema que
ha comentat la regidora Sra. Sònia Fortià es farà a Can Ponac.

La Sra. Fortià respon que sí.
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En  tercer  lloc,  el  Sr.  Vilà  exposa  que  ha  entès  que  enguany  no  es  realitzaran  els
pressupostos participatius perquè hi ha dos projectes molt importants i pregunta si no es
farà res en aquest sentit ni amb l’aplicació de mòbil.

La Sra. Montserrat Carré, regidora de participació, respon que es prioritzarà finalitzar les
actuacions seleccionades en pressupostos d’anys anteriors i com que hi ha aquests dos
projectes  que ‘es  mengen’  bona part  del  pressupost  s’ha  decidit  no fer  enguany els
pressupostos participatius per aquest motiu.

El Sr. Vilà respon que li sobta que no es porti a terme ni amb la classificació d’actuacions
de poc import.

La  Sra.  Carré  explica  que  ha  estat  parlant  amb  altres  municipis  que  també  fan
pressupostos participatius i la majoria van per fer-los bianuals, a fi de poder executar les
actuacions seleccionades ja què sinó es van acumulant les actuacions de diversos anys.

El Sr. Vilà vol aclarir si és que no es fa aquest any o es deixa de fer.

La Sra. Carré aclareix que només es deixen de fer aquest any: l’any que ve els tornaran
a fer.

El Sr. Vilà torna a manifestar que li sobta per la feina que hi van dedicar tots a l’hora de
prioritzar els temes, etc.

L’Alcalde afegeix que el Sr. Vilà té raó en què els va portar a tots molta feina, però
també  és  molt  important  finalitzar  les  actuacions  iniciades  o  seleccionades  en  anys
anteriors. Es van fent cada any pressupostos participatius i després no es corresponen
les actuacions amb els anys que pertocaria. Entén que és millor dir a la ciutadania de
forma clara que aquest any es prioritza finalitzar les actuacions seleccionades en anys
anteriors i  com que no queden més diners per decidir,  no es poden fer pressupostos
participatius aquest any. En un procés participatiu tot és important, tant el procés en sí
com el resultat, i no pot ser que el resultat en alguns anys no s’hagi portat a terme, per
diverses raons. La gent ha de poder veure que si participa i decideix, realment aquells
projectes es fan. 

El Sr. Vilà diu que com que solien ser diversos temes: d’inversió, culturals, etc. però que
ho entén.

L’Alcalde respon que solen ser d’inversió per als pressupostos participatius.

La Sra. Carré afegeix que ara s’ha informat al ple però també s’informarà a la ciutadania,
i es farà un retorn de tots els projectes endegats.

El Sr. Vilà respon que està molt bé.

El Sr. Bartis explica que els pressupostos participatius es fan per decidir on van a parar
els diners destinats per a inversions (Capítol 6): aquest any entre la Torre Desvern i el
carril bici cobreixen la partida destinada a inversions.
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El Sr. Alcalde afegeix que altres propostes que arriben per part de la ciutadania o entitats
ja es tiren endavant igualment, sobretot si es tracta d’actuacions de poc import, el que
no es pot posar a debat és la inversió si ja està definida amb actuacions d’anys anteriors.

En quart lloc, el Sr. Vilà pregunta al regidor de cultura, Sr. Daniel Jimenez, si el format
de la Festa de la tardor serà el mateix que la Fira del Bolet de l’any passat.

El  Sr.  Daniel  Jimenez  respon  que  la  seva  àrea  no  organitza  la  Festa  de  la  tardor,
l’encapçala l’àrea de promoció econòmica. Des de l’àrea de cultura s’ha aprofitat la Festa
de la tardor per a incorporar-hi un dels concerts del Festival Folc Enderrock.

El Sr. Alcalde respon que, en primer lloc, s’ha canviat el nom perquè cada any tenien
problemes amb els bolets, ja què s’han trobat anys que no n’hi havia prou, ni al bosc ni
per vendre. Es va canviar el nom perquè es volia seguir organitzant en aquestes dates
unes activitats per a la gent del municipi,  i si vénen visitants de fora també, amb la
finalitat  de què la  gent  es  pugui  quedar  el  cap de  setmana  al  poble  i  fer  activitats
diverses. No ho porta directament cultura aquest any perquè hi participen diverses àrees
(medi ambient, cultura, promoció econòmica, escola municipal de dansa) pels diferents
actes  que  es  realitzaran  durant  el  cap  de  setmana,  com el  mercat  del  reciclatge  el
diumenge,  el  Bernat  Banyut  el  dissabte,  després  d’haver-lo  posposat,  l’exposició  de
bolets hi segueix essent perquè l’organitza una associació micològica, i l’Associació de
comerciants organitza la castanyada, etc. amb la finalitat d’estar al poble fent activitats,
sense que suposi gaire despesa per a l’Ajuntament.   

A continuació el Sr. Vilà pregunta al Sr. Bartis si ja funciona la calefacció al porxo de les
piscines. 

El Sr. Josep Bartis, regidor de promoció econòmica, respon que aquest és un altre dels
projectes  que  se  sol·liciten  al  PUOSC,  ja  què  també  compleix  els  criteris  per  a  ser
finançat  pel  PUOSC,  i  un cop s’hagi  sol·licitat  començaran els  tràmits  per  a la  seva
licitació. Tot i que ja estaven reservats els diners van decidir no tirar-ho endavant per a
poder sol·licitar el PUOSC. 

El  Sr.  Vilà  respon que  és el  que  es pensava,  que  ja  s’havia  fet  una  modificació  de
pressupost per a disposar dels diners.

El Sr. Bartis indica que tot i  que ja hi ha els diners, si el PUOSC en paga una part,
l’Ajuntament disposarà de més diners per a futures inversions.

El Sr. Vilà pregunta quins projectes se sol·liciten al PUOSC.

El Sr. Alcalde respon que es presenten tres projectes, el primer d’ells contempla tres
actuacions que són la  Millora de la climatització del pavelló i porxo de les piscines, la
millora de la climatització del Centre Cultural La Fàbrica de Celrà i l’entroncament del
carrer Germans Sàbat amb la nova rotonda de Celrà; el segon projecte també contempla
tres actuacions que són la Museïtzació del centre d’interpretació de les Gavarres a la
Torre Desvern de Celrà, L’arranjament de la plaça del mercat de Celrà i la Canalització
del Torrent del carrer Germans Sàbat (Fase 2); i un tercer projecte relatiu a l’ampliació
de la piscina municipal de Celrà.
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El PUOSC aquesta vegada dóna un import directe pel nombre d’habitants del municipi,
aproximadament  82.000,00  Euros,  i  la  diferència  entre  l’import  que  pertoca  com  a
municipi fins als 250.000 euros a què es pot accedir s’han d’aconseguir competint amb
altres municipis, i s’han de complir uns criteris: puntua l’eficiència energètica, per temes
d’inundacions, creació de llocs de treball, etc. 

S’ha  procurat  presentar  actuacions  que  puntuen  per  obtenir  la  màxima  puntuació
possible ja que no té cap sentit presentar actuacions que no obtindran cap punt.

El Sr. Bartis afegeix que en aquesta convocatòria Celrà amb el criteri de densitat de
població ja té d’inici  9 punts negatius i això fa que Celrà haurà de remuntar aquests
punts negatius amb més de positius que altres municipis.

El Sr. Vilà indica que de vegades el Consell Comarcal del Gironès fa projectes conjunts i
pregunta si n’han parlat.

El Sr. Bartis diu que hi ha presentat un projecte del Consell Comarcal però que és per a
sí mateix: volen fer un projecte d’autosuficiència energètica a les seves instal·lacions,
amb energia geotèrmica i plaques solars en el seu edifici. Va dirigit a la comarca, en el
sentit  que  els  municipis  pagarem menys  en  concepte  de  despeses  energètiques  del
Consell Comarcal, però realment és per al Consell Comarcal. 

El Sr. Vilà precisa que el que preguntava era si al Consell d’Alcaldes s’ha parlat de definir
algun tipus de projecte en el territori.

El Sr. Alcalde respon que en el Consell d’Alcaldes només es va parlar d’aquesta actuació
del mateix Consell Comarcal.

El  Sr.  Bartis  indica  que  estan  parlant  del  Consell  d’Alcaldes  que  convoca  el  Consell
Comarcal, en què un dels punts de l’ordre del dia era l’explicació del projecte que el
Consell Comarcal presenta al PUOSC. 

El  Sr.  Alcalde  diu  que el  que entén que està preguntant  el  Sr.  Vilà  és si  el  Consell
Comarcal presenta un projecte conjunt amb diversos municipis.

El Sr. Vilà respon que sí, que és el que preguntava, ja què de vegades s’ha fet.

El Sr. Alcalde respon que no se’n fa cap, i explica que en l’anterior Consell d’Alcaldes van
explicar que estaven plantejant-se diversos temes com fer plantes de compostatge però
al final han triat el projecte que han explicat. Pel què fa a la realització de plantes de
compostatge  no  es  pot  fer  fins  que  no  estigui  planificat  per  l’Agència  Catalana  de
Residus.

El Sr. Vilà vol confirmar si a Celrà se’n volia fer una.

El Sr. Alcalde respon que s’hi està treballant, però que tenen el mateix problema que
amb el Consell Comarcal, que si no està planificat per l’Agència Catalana de Residus no
es pot fer.

L’Alcalde agraeix l’atenció a tothom, i manifesta el seu suport a les persones que s’han
estat  manifestant  els  darrers  dies  a l’AP-7,  a  la  Jonquera,  al  Pertús,  i  a  Girona per
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defensar  els  drets  de  tots  i  totes,  ja  què  els  consta  que  hi  ha  molts  celranencs  i
celranenques. Bona nit a tothom.

CLOENDA.  Sense  cap altre assumpte per tractar, un cop l’alcalde conclou la sessió i
l’aixeca a les 21.50 hores del que, com a secretària, dono fe.
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