
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 1/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 11 de febrer de 2020
Horari: de 20.00 h a 21.30 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 11 de febrer de 2020, 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 Jiménez 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  

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

I
PART RESOLUTIVA

1.  APROVACIÓ  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL  DIA  10  DE
DESEMBRE 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  l’acta  de  la  sessió
ordinària del dia 10 de desembre de 2019 s’aprova 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 QUART TRIMESTRE
DEL 2019

L’alcalde fa una explicació detallada 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 quart trimestre del
2019. I informa que el període mitjà de pagament ha estat de 14,09 dies, d’un total
de 986 pagaments equivalents a 795.741,75 €. 

El Ple es dóna per assabentat.

3. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 970/2019, DEL DIA
11 DE DESEMBRE DE 2019, MITJANÇANT EL QUAL S’APROVA EL CALENDARI
FISCAL  DELS  TRIBUTS  DE  VENCIMENT  PERIÒDIC  I  NOTIFICACIÓ
COL·LECTIVA PER A L’EXERCICI 2020 

L’alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia 970/2019, del dia 11 de desembre de
2019,  mitjançant  el  qual  s’aprova  el  calendari  fiscal  dels  tributs  de  venciment
periòdic i notificació col·lectiva per a l’exercici 2020, i que és el següent:

L’article 15 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals (publicada en el butlletí oficial de la província de Girona número
250, de data 30 de desembre de 2004) estableix que el calendari fiscal es publicarà en
el Butlletí oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

L’article 36 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret  públic  sobre  ajornaments  i  fraccionaments  preveu la  possibilitat  de  fraccionar
l’impost sobre immobles de naturalesa urbana en tres terminis de pagament i sense
interessos de demora (un primer fraccionament del 50%, un segon del 25% i un tercer
del 25%)



 

Aquesta modalitat  de pagament fraccionat  s’aplicarà d’ofici  respecte  a tots  aquells
rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 €, sempre que el pagament
dels quals estigui domiciliat.

L’article 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de recaptació, estableix que la comunicació del període de pagament s’ha de dur a
terme de forma col·lectiva, i s’han de publicar els edictes corresponents en el butlletí
oficial que correspongui i a les oficines dels ajuntaments afectats. Els edictes es poden
divulgar pels mitjans de comunicació que es considerin adequats.

Atès que és procedent aprovar el calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i
notificació col·lectiva per a l’exercici 2020.

I vista la competència de l’alcaldia, d’acord amb l’article 21.1.f) de la llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons redacció donada per la Llei
11/1999,  de  21  d’abril  i  Llei  57/03,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  la
modernització del govern local;

RESOLC

Primer. Aprovar  el  calendari  fiscal  dels  tributs  de  venciment  periòdic  i  notificació
col·lectiva  per  a  l’exercici  2020,  amb  els  següents  terminis  de  cobrament  en
voluntària:

Tribut
Període voluntari de 

cobrament
Fraccionament d'ofici rebuts 
domiciliats de més de 90 €

Taxa conservació cementiri 01/04 a 31/05
IBI - Impost sobre béns immobles urbans 01/04 a 31/05 1/05 el 50%  - 1/7 el 25% - 1/10 el 25%
IBI - Impost sobre béns immobles rústics 01/04 a 31/05
Taxa recollida escombraries (disseminats i 
altres) 01/04 a 31/05
IVTM- Impost sobre vehicles tracció 
mecànica 01/09 a 31/10
IAE- Impost sobre activitats econòmiques 01/09 a 31/10
Taxa subministrament d'aigua
Taxa recollida escombraries urbanes
Taxa de clavegueram

Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre

Forma de pagament:  Mitjançant la presentació del document a les oficines de les
entitats col·laboradores o a través de domiciliacions bancàries.

Advertència:  que  transcorregut  el  termini  d’ingrés,  els  deutes  seran  exigits  pel
procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període
executiu, els interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produeixin.

Segon.  Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a e-
tauler i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Tercer. Distribuir un fulletó informatiu del calendari fiscal.

El Ple es dóna per assabentat.



 

4. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL

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

Decret 957/2019 

A petició de la interessada, s’extingeix el contracte de treball amb la Sra. ...............
com a netejadora, amb efectes a partir del dia 28 de novembre de 2019. 

Decret 962/2019 

Es  prorroga  el  contracte  laboral  temporal  amb  el  Sr.  ...............  com  a  agent
d’ocupació  del  desenvolupament  local,  amb  una  jornada  laboral  de  37,5  hores
setmanals. 

Modalitat del contracte: per obra o servei determinat, amb efectes a partir del dia 12
de desembre de 2019 fins al dia 11 de desembre de 2020 i per desenvolupar el
servei del Pla estratègic i Pla d’Acció presentat a la sol·licitud de subvenció per a la
contractació  d’un  agent  d’Ocupació  i  Desenvolupament  Local,  d’acord  amb  la
resolució de data 4 de desembre de 2019 i emesa per la directora del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (pla de treball: línia estratègica 1.4 “La cultura com a motor
del DL”). 

Aquesta acció està subvencionada pel servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el
marc dels programes de suport al desenvolupament local. 

Decret 976/2019 

Es  contracta  laboralment  i  amb  caràcter  no  permanent  el  Sr.  .............  com  a
conserge d’equipaments, amb una jornada de treball de 40 hores setmanals, i amb
efectes des del dia 14 de desembre de 2019. 

Modalitat  del  contracte:  interinitat  per  substituir  la  jornada  de  treball  de  la
Sra. ................ que es troba de baixa per malaltia. 

Decret 984/2019 

Es contracta  laboralment  i  amb caràcter  no permanent  la  Sra.  ..............  com a
tècnica auxiliar de Joventut, amb una jornada de treball de 30 hores setmanals i amb
efectes des del dia 1 de gener de 2020. 

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

Decret 7/2020 

A petició de la interessada, s’extingeix el contracte de treball amb la Sra. ...........
com a educadora de les escoles bressol municipals, amb efectes a partir del dia 7 de
gener de 2020. 

Decret 8/2020 

A  petició  de  la  interessada,  s’extingeix  el  contracte  de  treball  amb  la
Sra. ................. com a educadora de les escoles bressol municipals, amb efectes a
partir del dia 12 de gener de 2020. 



 

Decret 9/2020 

Es  contracten  laboralment  i  amb  caràcter  no  permanent  com  a  educadores  les
persones següents: 

Sra. ..........., amb una jornada laboral de 15,5 hores setmanals, i amb
efectes des del dia 13 de gener de 2020 fins a la finalització del curs escolar 2019-
2020 o bé fins  a la  reincorporació  a  jornada sencera  de  la  Sra.  .........  o  de la
Sra. .............., que es troben realitzant una reducció de jornada per tenir cura del
seu/va fill/a menor de 6 anys. Modalitat del contracte: interinitat per substitució. 

Sra. ..........., amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanals i amb
efectes des del dia 13 de gener de 2020 fins a la reincorporació de la Sra. ......... 

Modalitat del contracte: interinitat per substitució. 

Decret 78/2020 

Es  contracta  laboralment  i  amb  caràcter  no  permanent  la  Sra.  ..........  com  a
netejadora, amb una jornada de treball de 40 hores setmanals, i amb efectes des del
dia 30 de gener de 2020 fins a la reincorporació de la Sra. .............., que es troba
de baixa per incapacitat temporal. 

Modalitat del contracte: interinitat per substitució.

El Ple es dóna per assabentat.

5. INFORMACIONS

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

JOVENTUT

 La setmana passada es va celebrar el  taller de   Rap i Racisme   a l’Institut de
Celrà, amb un gran èxit.  

 El projecte d’Aula 2   va començar passat el Nadal amb uns 6 joves inscrits i ja
s’han començat a fer les primeres entregues amb un èxit força important. 

 Fa unes tres setmanes, juntament amb la tècnica de Joventut,  es va reunir
amb  la  Direcció  General  de  Joventut  a  Girona  per  presentar-los  tant  el
Projecte Ketzal com el Projecte Aula2, i la delegada de Joventut va valorar
molt positivament les polítiques de Joventut i els projectes que s’estan fent a
Celrà  fins  al  punt  de   comprometre’s  a  subvencionar  una  part  si  li  era
possible.  La  delegada  també  els  va  informar  que  de  cares  als  nous
pressupostos s’estava plantejant canviar els barems quant al repartiment de
diners del contracte Programa.  



 

L’alcalde  cedeix  la  paraula  a  senyor  Albert  López  Guàrdia,  regidor  d’Educació  i
Serveis Socials, que informa del següent:

EDUCACIÓ

 L’any comença amb una jornada aquest  dissabte  a l’Institut  de Celrà:  es
tracta d’una jornada 360, projecte que neix de la Fundació Jaume Bofill i la
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i que s’està instaurant a
més de 50 municipis arreu de Catalunya i arriba quasi a la vintena a Girona.
La idea a Celrà neix arran d’unes reunions mantingudes amb tres col·lectius
durant el 2018 amb accions de caràcter educatiu que es veien necessàries a
Celrà. D’aquí es van crear 13 reptes educatius de poble que es van agrupar
finalment en 4 grans reptes educatius.  I aquest dissabte es pretén agafar
aquests 4 reptes i en petits grups fer una jornada de treball col·lectiva per
derivar-ne les accions que els podrien fer realitat i convertir-los així en fets.

A  partir  del  resultats  s’originarà  un  equip  motor  en  representació  dels
diferents  actors  educatius  (directors  educatius,  AFA,  món del  lleure,  EMD,
escola d’art i de música...) que serà l’encarregat de dinamitzar i procurar que
el que sorgeixi de la jornada es faci realitat i tingui una continuïtat.   

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:

PARTICIPACIÓ

 S’han ampliat les seccions que hi ha actualment a l’aplicació: hi ha una bústia
de suggeriments  i  un apartat  de consultes ciutadanes  on es poden trobar
totes les consultes que es van realitzar l’any 2019 i on s’incorporaran les que
es facin enguany. 

També  hi  ha  un  apartat  de  Consell  Infantil,  on  apareixeran  les  seves
propostes del 2020.

Està previst  l’apartat d’Educació 360 que permetrà el seguiment i control de
tots els processos que es facin al poble des d’un mateix lloc. 

 Es continuen fent enquestes al públic que assisteix als espectacles del Teatre
Ateneu per  conèixer  el  tipus  de  públic  que tenim i  així  enfocar  millor  les
campanyes de publicitat que s’estan duent a terme. 

 S’ha editat un nou número de la revista La Llera del Ter.

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

IGUALTAT

 S’ha començat a redactar el nou Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Celrà. El dia
4 de febrer va fer-ne la presentació la Sra. ..........,  que és qui  portarà a
terme aquest estudi que tindrà una durada de 4 a 6 mesos i, durant aquest
temps, farà una diagnosi de la situació de l’Ajuntament quant a igualtat.    



 

 El dia 8 de març és el Dia de la dona treballadora i s’han organitzat una sèrie
d’actes entre els que destaca:

o Dijous  a  Can  Ponac:  presentació  de  Geografies  Variables,  projecte
elaborat  pel  grup  Rizoma  amb  dones  de  Can  Ponac  i  joves  del
municipi.

o Divendres: exposició al Teatre Ateneu i posteriorment l’obra de teatre
Las ávidas raíces.

o Dissabte:  a  l’Ateneu un aquelarre  d’artistes  del  municipi  que  faran
petites exhibicions del seu art. 

o Diumenge: arrossada al Moll de l’estació i una pintada mural.
o Dimarts  10  de  febrer:  es  farà  Gira  de  Mujeres,  una  jornada

d’emprenedoria a Promoció Econòmica.
o En la sessió plenària del dia 10 de març es llegirà el Manifest del Dia

Internacional de les Dones.
o Dijous 12 de març: es llegiran contes a la biblioteca municipal.      

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Daniel  Jiménez  Elvira,  regidor  de  Compromís
Nacional i Internacional i cultura, que diu el següent:

COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL
  

 Ja  ha  començat  a  tenir  reunions  amb  entitats que  presenten  els  seus
projectes.  Concretament,  amb l’entitat  So de Pau i  la setmana que ve es
reunirà amb dos cooperants a l’Institut de Celrà que han anat a Bolívia i que
donaran a conèixer tot el que van viure allà.

 La seva àrea col·labora amb l’àrea d’Igualtat pel que fa al Dia de la Dona
Treballadora  portant  el  dia  5  de  març  la  Sra.  Hussein,  una  periodista  i
activista molt important que parlarà de la situació de la crisi humanitària al
Kurdistan.

CULTURA

 Vol  agrair totes les persones que han estat col·laborant i  treballant en els
actes de les festes de Nadal per l’esforç, dedicació i entrega. 

 Ja s’han fet les  valoracions amb les persones que es van encarregar de la
cavalcada  de  reis  i  de  la  festa  del  Bernat  Banyut  i  ja  s’ha  començat  a
dissenyar la propera edició. 

 Ja s’està treballant i col·laborant en la celebració de Carnestoltes, que aquest
any tindrà lloc el dissabte 7 de març.

 També col·labora amb l’organització de les sardanes, que tindrà lloc el 8 de
març amb la  presència  de les cobles Bisbal  Jove, Mediterrània i  Ciutat  de
Girona.

 S’està treballant en la redefinició del model de bar del Teatre Ateneu.

  Ha mantingut reunions amb vàries empreses d’informàtica per tal d’elaborar
una futura nova pàgina web de cultura, amb nou disseny i nova marca. 



 

 Manté reunions amb la Comissió de Festes per a la  celebració de la Festa
Major del poble. 

 Ha sol·licitat un  subvenció a la Diputació de Girona relativa a nous públics,
centrada especialment en el Desembre en Dansa.  

 Properament s’adquirirà una taula de llums per al Teatre Ateneu. 

 És un privilegi i una sort poder gaudir aquest diumenge de l’espectacle   Dolors,  
una obra de teatre recomanable i protagonitzada per la Meri Yanes. És un
projecte molt especial doncs té 6 actes i vol assimilar-se a una sèrie però al
teatre.

 I el 22 de febrer l’obra Acorar, protagonitzada per en Toni Gomila.  

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

MEDI AMBIENT

 El 19 de febrer se celebra la Diada Verda a l’Aulet i l’Ajuntament hi participa
amb el subministrament d’arbres i amb els treballs de jardineria fent-ne els
forats per tal que els nens i nenes els puguin plantar.  

 El dia 30 de gener la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament va participar a
Barcelona a la jornada organitzada per l’Associació de Municipis del Porta a
Porta on va presentar el servei PaP de Celrà. 

 El  dia  3  de  gener  l’Ajuntament  va  col·laborar  amb  els  joves  que  van
organitzar el Friday for Future, on es van fer xerrades i tallers.

 S’està treballant en la millora de la recollida dels gossos abandonats o perduts
ja que hi ha moltes dificultats perquè els vinguin a recollir per les tardes o els
caps de setmana. Es compraran dues gàbies i ara s’està estudiant la millor
ubicació per col·locar-les.

 Tant l’educador ambiental com la tècnica de Medi Ambient estan estudiant la
participació de la gent en la recollida de residus.

 Ha mantingut una  trobada amb la direcció de Tirgi, el tècnic de Joventut i
Patrimoni  i  els  operaris  de l’empresa per  intercanviar  opinions  i  parlar  de
temes que sorgeixen propis de la seva activitat.     

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

RÈGIM INTERN

 En sessió de la Junta de Govern Local del 17 de desembre es va adjudicar a
l’empresa Marlli Consulting  la nova valoració de llocs de treball del personal
de l’Ajuntament. Aquesta adjudicació es va fer amb el consens de l’equip de
govern i del comitè d’empresa. 



 

ESPORTS

 Ja s’ha aprovat inicialment el projecte del canvi de gespa del camp de futbol. Ara
està en exposició  pública  fins  al  dia  16 de març  i  si  no hi  ha cap al·legació
s’aprovarà definitivament.  
A  la  Comissió  Informativa  Directorial  es  va  demanar  si  es  podien  donar
explicacions de com està aquest projecte i proposa quedar un dia de la setmana
que ve per donar les explicacions pertinents amb l’arquitecte tècnic, que és qui
ha redactat el projecte.  

 Avui ha acabat de concretar la celebració de la Marxa de Celrà, juntament amb
els ajuntaments de Sant Martí Vell i Juià, i que consistirà en una marxa popular i
una cursa de muntanya. La prova pilot se celebrarà a Celrà el dia 26 d’abril, amb
una marxa de 5 i 14 quilòmetres.   

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 Durant  el  2019  s’han  tractat  233  ofertes  de  feina i  s’han  pogut  inserir  104
persones, que esdevé una de les insercions més importants dels últims anys. 

 Durant  el  mes  de  febrer  d’enguany  s’ha  iniciat  el  programa  de  reactivació
comercial  i  monitoratge d’establiments  de Celrà i  consisteix  en què,  a  través
d’una empresa especialitzada, els comerços que vulguin podran rebre una visita
in situ per analitzar com funciona aquest comerç i les problemàtiques que puguin
tenir. I l’empresa especialitzada pot aconsellar-los del que han de modificar per
millorar. Tota aquesta actuació es durà a terme mitjançant una subvenció de la
Diputació de Girona de 2.000 €.

L’alcalde informa del següent:

 Durant els dies 21 a 24 de gener va tenir lloc el temporal Glòria arreu del país i
va  afectar  tothom:  talls  de  llum,  confinament  a  les  cases,  tancament  de  les
empreses  i  escoles,  inundacions  de  zones  municipals...  però,  malgrat  tot,  el
balanç és positiu ja que ningú ha pres mal al poble.

A nivell municipal, arreglar tot el malmès suposa uns 150.000 €: 40.000 € pel
que fa als pous de captació d’aigua i que va malmetre els quadres elèctrics i
alguna bomba que no era submergible.

Tant la Diputació de Girona com l’ACA s’han compromès ha implementar línies de
subvencions  per  ajudar  tots  els  ajuntaments  afectats  pel  temporal.  I  en
comparació amb altres municipis, Celrà no ha resultat dels més afectats ja que
n’hi ha que han tingut milions d’euros en pèrdues. 

Vol donar les gràcies al personal municipal perquè en tot moment va respondre a
les necessitats de l’Ajuntament i també a la ciutadania per respectar les ordres
que s’anaven dictant des de la Generalitat i amb què van donar mostra del seu
civisme. 

Vol agrair a les empreses Nalco, Ecolab, Protein i Càrniques Celrà perquè dijous a
la  nit  se’ls  va  informar  que  els  pous  estaven  espatllats  i  no  produïen  aigua
potable i que havien de tancar la seva producció ja que del contrari la ciutadania



 

es  quedaria  sense  aigua  de  boca.  Les  quatre  empreses  van  entendre
perfectament la situació i van tancar les seves portes durant 24 hores en benefici
dels veïns i veïnes de Celrà. 

 S’ha acabat la segona instal·lació de les plaques fotovoltaiques a la nova nau del
polígon industrial per a la brigada municipal. 

 Ja han començat les obres per fer 4 lavabos al pavelló de les piscines.

 S’està  treballant  per  tal  que  el  Consell  Comarcal  del  Gironès faci  el  projecte
d’ampliació de les piscines.

 Va assistir  a  l’Assemblea  de  municipis  del  PaP,  on es  va  acomiadar  la  Junta
passada i  van establir-se els nous membres de la nova Junta.

 Ha assistit a la Junta i a l’Assemblea del Consorci de les Gavarres.

 Ha assistit a la reunió al Consell Comarcal del Gironès d’alcaldes i alcaldesses per
tractar les conseqüències del temporal Glòria, on també va assistir el delegat del
Govern de la Generalitat.   

 Ja  s’han comprat  tots  els  terrenys  per  fer  el  carril  bici,  així  com també s’ha
comprat la Sala Cors i l’edifici annex i passa a ser municipal.

El Ple es dóna per assabentat.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

6. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL  CONVENI  DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I EL CONSORCI DE LES VIES VERDES PEL
COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ, DIRECCIÓ I LLIURAMENT
DE LES OBRES DEL PROJECTE  CONNEXIÓ DEL CARRIL BICI DE CELRÀ AMB
GIRONA,  RELACIONAT  AMB  LA  CONVOCATÒRIA  DE  SUBVENCIONS  PER
FOMENTAR  L’EXECUCIÓ  D’ACTUACIONS  DE  VIES  CICLISTES  DE  LES
ENTITATS  LOCALS  I  DETERMINATS  CONSORCIS  SUSCEPTIBLES  DE
FINANÇAMENT  PROCEDENT  DEL  FONS  EUROPEU  DE  DESENVOLUPAMENT
REGIONAL –FEDER- (expedient x109/2020)

L’alcalde fa un resum detallat del contingut del conveni de col·laboració formalitzat
pel cofinançament de les obres de construcció del carril bici. 

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

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 12 de juny de 2018 es va publicar al DOGC número 7640 l’Ordre TES/
61/2018, de 7 de juny, segons la qual s’aprovaven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis
per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 



 

2. La Resolució TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions
per  fomentar  l’execució  d’actuacions  de  vies  ciclistes  de  les  entitats  locals  i
determinats  consorcis  susceptibles  de  finançament  procedent  del  Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), publicada al DOGC número 7677, de 2 d’agost de
2018 establia que es podien presentar actuacions en els eixos següents:

 OE 4.5.1. Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat
quotidiana.

 OE  6.3.2.  Línia  2.  Vies  ciclistes  en  àmbits  d’interès  natural  o  cultural
destinades principalment a un ús turístic.

3. I  l’Ordre  TES/61/2018,  de  7  de  juny,  establia  que  els  ajuntaments  de
poblacions  de  menys  de  20.000  habitants  no  poden  optar  directament  a  les
subvencions regulades en les seves bases i que les actuacions que afectin els seus
termes municipals hauran de ser presentades per un ens supramunicipal o per un
consorci de què en formin part i que tingui com a objecte i finalitat el manteniment,
desenvolupament i millora de vies ciclistes i la promoció del seu ús.

4. El Consorci Vies Verdes va presentar, entre altres, el projecte  Connexió del
carril bici de Celrà amb Girona dins del termini de sol·licituds d’aquesta convocatòria
de subvencions i, per Resolució definitiva TES/3340/2019 del Departament de Territori
i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de  data  9  de  desembre  de  2019,
l’actuació  OE  4.5.1  (Línia  1.  Vies  ciclistes  urbanes  i  interurbanes  destinades  a  la
mobilitat quotidiana) va ser seleccionada pel FEDER i subvencionada amb 457.902,80
€, que representa un 50 % del total de la despesa subvencionable (915.805,60 €).  

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
Connexió  del  carril  bici  de  Celrà  amb  Girona,  cofinançat  pel  Fons  Europeu  de
Desenvolupament Regional (FEDER).

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



 

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

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

ACORD

Primer.  Aprovar  el  Conveni  de col·laboració entre el  Consorci  de les Vies Verdes i
l’Ajuntament  de  Celrà  pel  cofinançament  i  les  condicions  d’execució,  direcció  i
lliurament  de  les  obres  del  projecte  Connexió  del  carril  bici  de  Celrà  amb Girona
relacionat amb la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de
vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament
procedent  del  Fons  Europeu  de  Desenvolupament  Regional  (FEDER)  (Resolució
TES/1849/2018, de 24 de juliol), i que s’adjunta com a annex a aquest acord. 

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

Tercer. Comunicar aquest acord al Consorci Vies Verdes. 

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

ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE LES VIES VERDES I
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS

D’EXECUCIÓ, DIRECCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES DEL PROJECTE
CONNEXIÓ DEL CARRIL BICI DE CELRÀ AMB GIRONA RELACIONAT AMB LA

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER FOMENTAR L’EXECUCIÓ
D’ACTUACIONS DE VIES CICLISTES DE LES ENTITATS LOCALS I DETERMINATS

CONSORCIS SUSCEPTIBLES DE FINANÇAMENT PROCEDENT DEL FONS
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) 

(RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol)

PARTS

D’una part, Eduard Llorà Cullet, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona,
d’acord amb les competències que li atribueix l’article 15 dels Estatus del Consorci,
facultat per resolució de la Presidència de la Diputació de Girona de 23 de juliol de
2019 i  per l’acord de l’Assemblea General  de 3 de setembre de 2019, assistit  pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, el qual dona fe d’aquest acte.

D’altra  part,  Daniel  Cornellà  Detrell,  alcalde  president  de  l’Ajuntament  de  Celrà,
d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1.b i f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;
facultat per aquest acte per acord del Ple de data .... de ............. de 2020, assistit per
la  secretària  general  de  la  corporació,  Rosa  Maria  Melero  Agea,  la  qual  dona  fe
d’aquest acte.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. Vist  l’ORDRE  TES/61/2018,  de  7  de  juny,  per  la  qual  s’aproven  les  bases
reguladores per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i
determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de



 

finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER),
publicat al DOGC núm. 7640, el 12 de juny de 2018.

2. Vist l’ORDRE TES/129/2018, de 24 de juliol, de modificació de l’Ordre TES/61/2018,
de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions  a  operacions  de  les  entitats  locals  i  determinats  consorcis  per  a
l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al DOGC núm. 7675,
el 31 de juliol de 2018.

3. Vist la RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions
per  fomentar  l’execució  d’actuacions  de  vies  ciclistes  de  les  entitats  locals  i
determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 410257), publicada al DOGC núm.
7677, de 2 d’agost de 2018, on es poden presentar actuacions en els següents
eixos:

OE 4.5.1. Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat
quotidiana.
OE 6.3.2. Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d’interès natural o cultural destinades
principalment a un ús turístic.

4. Vist el punt 3.2 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, on s’estableix que els
ajuntaments  de  poblacions  de  menys  de  20.000  habitants  no  poden  optar
directament a les subvencions regulades en aquestes bases i que les actuacions
que  afectin  els  seus  termes  municipals  hauran  de  ser  presentades  per  un  ens
supramunicipal o per un consorci de què formin part aquests ajuntaments i que
tingui com a objecte i finalitat el manteniment, desenvolupament i millora de vies
ciclistes i la promoció del seu ús.

5. Vist  el  punt 3.3 de l’ORDRE TES/61/2018,  de  7 de juny,  on s’estableix  que la
persona  beneficiària  ha  de  ser,  amb caràcter  general,  l’executora  de  l’actuació
aprovada.

6. Que dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria pública de
subvencions esmentada en el punt 3, el Consorci de les Vies Verdes de Girona (en
endavant CVV), d’acord amb el punt 3.2 de les bases, va presentar, entre altres, el
projecte Connexió del carril bici de Celrà amb Girona (codi PO01-012562).

7. D’acord amb la Resolució definitiva TES/3340/2019, del Departament de Territori i
Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya  publicada  en  el  DOGC  el  9  de
desembre de 2019, en la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals i
determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de
finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER),
en la qual es concedeix una subvenció en el següent terme: 

Codi de
l’operació

Projecte
Beneficiari
subvenció

Ajut FEDER
Cost total

subvencionable

Taxa de
cofinançament

resultant

PO01-012562
Connexió del carril bici
de Celrà amb Girona

Consorci de les
Vies Verdes

457.902,80 € 915.805,60 € 50%

8. Vist que en el punt 3 de la convocatòria s’estableix que l’import subvencionable és
del 50 % del total de la despesa subvencionable, d’acord amb la base 6 de l’Ordre
TES/61/2018, de 7 de juny, modificada per l’Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol, i
que la resta anirà a càrrec dels ens locals o consorcis que executin el projecte. 



 

9. Vist que en el punt 4.1.a de les bases reguladores s’estableix que per obtenir la
condició de beneficiari de la subvenció s’ha de tenir la tresoreria necessària per
poder assumir el pagament del cost total imputable a l’actuació i que generarà el
dret de rebre el finançament procedent del FEDER.

10. Vist que el cost total previst del projecte (IVA inclòs) és de 1.125.555,93 € i que el
cost total subvencionable és de 915.805,60 €.

11. Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Celrà, presentat per registre d’entrada del
CVV, on autoritza el CVV a presentar la sol·licitud de subvenció i on es compromet,
entre  altres,  i  en el  supòsit  que la  petició  sigui  incorporada en la  proposta de
resolució de concessió definitiva, en aportar el cofinançament del projecte Connexió
del carril bici de Celrà amb Girona, així com de la totalitat de l’IVA corresponent al
total del cost del projecte.

12. Vista  la  resolució  definitiva  del  Departament  d’Empresa  i  Coneixement  de  la
Generalitat de Catalunya de la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de
subvencions  als  ens  locals  de  Catalunya  per  al  desenvolupament  de  plans  de
foment territorial del turisme (en endavant PLANS FOMENT TURISME 2019), on se li
concedeix al CVV una subvenció d’import 400.000,00 € pel projecte de millora de la
connectivitat i ampliació de la xarxa de vies verdes de les comarques gironines, que
inclou tres dels projectes cofinançats a la convocatòria de subvencions per fomentar
l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis
susceptibles  de  finançament  procedent  del  Fons  Europeu  de  Desenvolupament
Regional (FEDER). L’import d’aquesta subvenció es repartirà a tots els projectes en
funció del cost total subvencionable de cada projecte, on a l’Ajuntament de Celrà li
correspon un import de 53.145,67 €.

13. La Diputació de Girona manifesta la voluntat de fer una aportació extraordinària,
d’import 1.523.199,00 €, per cofinançar els projectes per a l’execució d’actuacions
de vies ciclistes amb finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER), on les seves condicions s’establiran a través d’un conveni amb el
CVV. A l’Ajuntament de Celrà li correspon un import de 202.378,57 €.

14. Vist que el cost previsible de la coordinació tècnica de seguretat i salut de les obres
del projecte és d’import 4.836,11 €.

15. D’acord  amb  els  antecedents,  es  creu  convenient  signar  un  conveni  amb
l’Ajuntament  de  Celrà  per  regular  les  condicions  pel  cofinançament,  l’execució,
direcció i el lliurament de l’obra del projecte Connexió del carril bici de Celrà amb
Girona,  presentat  a  la  convocatòria  de  subvencions  per  fomentar  l’execució
d’actuacions de vies ciclistes.

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

PACTES

Primer. Objecte del conveni

El present conveni de col·laboració té per objecte:

a) Que  l’Ajuntament  de  Celrà,  entitat  signant  d’aquest  conveni,  autoritza  el
Consorci  de les Vies Verdes (en endavant CVV) a realitzar la contractació i
l’adjudicació de les obres del projecte  Connexió del carril  bici de Celrà amb
Girona. 

b) Regular les condicions d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte
esmentat, abans de l’inici del procediment de contractació. 

c) Que l’Ajuntament de Celrà assumeix el compromís d’abonar al CVV l’import del
cofinançament detallat en els Annexos I i II d’aquest conveni, 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. 

d) Establir la forma de pagament de l’import cofinançat del projecte Connexió del
carril bici de Celrà amb Girona, detallat en els Annexos I i II d’aquest conveni,
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 del projecte que servirà per establir el
preu  de  licitació  del  contracte,  a  més  de  l’import  de  l’IVA,   i  la  distribució  de
finançament entre les parts és la següent: 

PROJECTE

PRESSUPOST
EXECUCIÓ

PER
CONTRACTE

IMPORT IVA Ajut FEDER

AJUT PLANS
FOMENT
TURISME

2019

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ
DE GIRONA

PREVISIÓ COST
COORDINACIÓ
SEGURETAT I

SALUT

COFINANÇAMENT
AJUNTAMENT

Connexió  del
carril  bici  de
Celrà  amb
Girona  (codi
operació
PO01-012562)

858.385,91 € 180.261,04 € 457.902,80 € 53.145,67 € 202.378,57 €
31.460,00 €,

IVA inclòs 356.679,91 €

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, d’acord amb les dades
detallades en l’Annex II, en els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el
certificat de l’acord d’autorització i compromís de la despesa, així com el corresponent
document comptable expedit per la Intervenció municipal. 

El  detall  de  l’aportació  econòmica es el  que figura en els  Annexos I  i  II  d’aquest
conveni. Aquests imports són provisionals i seran revisats al final de l’execució de cada
obra  d’acord  amb la  certificació  final  i  liquidació  del  contracte.  En  el  cas  d’existir
majors despeses per a la realització dels projectes indicats degudament tramitades
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per l’Ajuntament
de Celrà en proporció a les respectives aportacions fixades a l’Annex II. En el cas que
es produeix una menor despesa es procedirà d’igual forma.

El  CVV s’obliga a  destinar  l’aportació  total  realitzada  per  l’Ajuntament  de Celrà  al
finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 

L’Ajuntament es compromet a notificar al CVV la generació d’ingressos nets d’acord
amb el que estableix l’article 61 del Reglament (UE) 1303/2013.

Tercer. Terminis de pagament

En el termini de dos mesos des de la data de publicació de l’anunci de licitació en el
Perfil  del  contractant  del  CVV,  l’Ajuntament  de  Celrà  haurà  d’abonar  al  CVV  la
quantitat corresponent a la primera anualitat (any 2020) en virtut dels pactes primer i
segon  d’aquest  conveni.  Els  imports  corresponents  a  la  segona i  tercera  anualitat
(2021 i 2022) hauran de ser ingressats al CVV durant el primer trimestre de cada any. 

El CVV notificarà a l’Ajuntament de Celrà sobre la data de publicació de l’anunci de
licitació. Aquesta data es podrà comprovar també al Perfil del contractant del CVV. 



 

Quart. Titularitat

D’acord amb el  punt 19.1.t de l’ORDRE TES/61/2018,  de 7 de juny,  la qual  dona
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, el CVV serà titular de l’obra
detallada a la clàusula primera durant  un termini mínim de 5 anys,  a comptar de
l’endemà de la recepció de l’obra.

El CVV haurà de reflectir l’obra en el seu inventari de béns d’acord amb el Manual de
Normes  i  Procediments.  Criteris  per  la  gestió  de  béns del  Sistema  de  Gestió
Patrimonial de la Diputació de Girona. 

L’Ajuntament de Celrà posarà a disposició del CVV, lliure de càrregues i gravàmens, els
terrenys necessaris per executar l’obra i, també, els permisos necessaris per dur a
terme el projecte.

Un cop transcorregut el  termini  mínim de 5 anys, el  CVV cedirà l’obra al  municipi
signant del conveni, fent constar que l’han d’afectar de forma necessària a l’ús de via
verda i en ús al CVV. Aquesta operació, si cal, s’haurà de reflectir en el corresponent
inventari de béns municipal. 

Pel que fa al manteniment i a la conservació d’aquest tram, fins que el CVV no en
traspassi  la  titularitat  a  l’ajuntament,  el  manteniment  el  portarà  a  terme el  CVV,
aplicant-hi  les  mateixes  operacions  que a la  resta  de via  verda,  per  la  qual  cosa
s’ajustarà a la quota ordinària que aporta l’ajuntament en funció dels quilòmetres nous
de via verda que tindrà de més.

Una vegada transferida la titularitat a l’Ajuntament, el CVV proposarà que aquest nou
tram passi a gestionar-se conjuntament i amb les mateixes condicions que la resta de
trams que formen part del CVV i aplicant en tot moment els estatuts vigents d’aquest
organisme. 

Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica

En fase d’execució de la contractació, el CVV 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 de Celrà nomenarà un interlocutor i el CVV 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 reforçar  el  control  del  compliment  del  contracte  i  agilitzar  la
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva realització.

El CVV encarregarà per mitjà d’un contracte extern la coordinació de la seguretat i
salut de les obres i la direcció tècnica de l’execució de les obres, al Servei d’Enginyeria
de la Diputació de Girona. La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància
de la correcta realització. 

La direcció tècnica i el responsable dels contracte en el marc de les seves respectives
competències  seran  els  responsables  de  l’estricta  subjecció  de  les  obres  a  les
estipulacions  contingudes  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  al
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta a 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 Consorci de les
Vies Verdes. 

Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de 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 del CVV o funcionari/ària de carrera
en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president del CVV, quan algun dels
seus  membres  ho  sol·liciti.  Els  acords  hauran  d’ésser  aprovats  per  consens  dels
signataris d’aquest conveni.

Setè. Termini de vigència i pròrrogues

El  present  conveni  de  col·laboració  entrarà  en  vigor  des  del  moment  de  la  seva
signatura i fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva
durada inicial prevista és pels anys 2020-2023. 

El conveni es podrà prorrogar al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període
màxim de 4 anys més, per tal de donar compliment a allò establert al pacte quart, i
sempre que s’acordi de manera expressa per ambdues parts, amb caràcter anual. El
període de preavís per fer la pròrroga serà de dos mesos d’antelació de la finalització
del contracte. 

Vuitè. Règim de modificació de conveni

Les modificacions substancials del present conveni es realitzaran mitjançant addenda i
per acord d’ambdues parts.

Novè. Normativa legal

El present conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 179/1995) i l’article
116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Desè. Publicitat del conveni

El CVV ha de publicar el text íntegre del conveni al  Butlletí Oficial de la Província de
Girona,  a  la  web  del  Registre  de  convenis  de  col·laboració  i  de  cooperació  de  la
Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Onzè. 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.
e) Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.



 

Dotzè. Compensació i reintegrament

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

Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de
l’autoritat  de  l’auditoria  del  Programa Operatiu  FEDER o  per  altres  organismes  de
control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració,
d’acord amb el grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquesta nova obligació
econòmica així com de la corresponent sanció, establerta en els capítols I i II del Títol
IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n pugui
derivar. 

Tretzè. 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 contenciosa 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.

Catorzè. Clàusula d’atribució de competències 

En relació amb aquest conveni aprovat per resolució de Presidència del CVV i el Ple 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, totes les parts signen el present conveni de col·laboració
en el lloc i la data que s’assenyalen a les signatures d’aquest document.

Girona,
Pel Consorci de les Vies Verdes, 

Eduard Llorà Cullet Jordi Batllori Nouvilas
President Secretari

Celrà,
Per l’Ajuntament de Celrà

Daniel Cornellà Detrell Rosa Maria Melero Agea
Alcalde Secretària
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Annex I

CODI
COOPERACIÓ

PROJECTE
AJUNTAMENTS

IMPLICATS
PROJECTE

PRESSUPOST
EXECUCIÓ
MATERIAL

IMPORT IVA
PROJECTE

TOTAL
PROJECTE

COORDINACIÓ
SEGURETAT I

SALUT
PROJECTE

AJUT FEDER
(SEGONS

RESOLUCIÓ
DEFINITIVA)

AJUT PLANS
FOMENT

TURISME:2019

COFINANÇAMENT
DIPUTACIÓ

COFINANÇAMENT
AJUNTAMENTS

PO01-012562

connexió del
carril bici de

Celrà a
Girona

Celrà 858.385,91 € 180.261,04 € 1.038.649,90 € 31.460,00 € 457.902,80 € 53.145,67 € 202.378,57 € 356.679,91 €

 

Annex II

Distribució del finançament del projecte:

Connexió del carril bici de Celrà amb Girona (codi PO01-012562)

PRESSUPOST D'INGRESSOS         

AGENT FINANÇADOR IMPORT

FEDER D’acord amb la resolució definitiva 457.902,80 €

FOMENTUR D’acord amb la resolució definitiva 53.145,67 €

DIPUTACIÓ DE GIRONA D’acord amb el conveni de col·laboració 202.378,57 €

AJUNTAMENT DE CELRÀ
COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula de l’Annex I 
d’aquest document

356.679,91 €

TOTAL INGRESSOS 1.070.106,95 €
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AJUNTAMENT
 ANUALITATS

TOTAL 2020 2021 2022

Celrà 356.679,91 € 118.893,31 € 118.893,30 € 118.893,30 €
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L’alcalde agraeix els/les propietaris/es que han venut els seus terrenys amb gran
facilitat, sense gaires complicacions i amb total celeritat. Han entès que això és molt
important per al municipi i que la gent vol aquest carril bici a Celrà i els dóna les
gràcies públicament. 
   
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  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram
Aymerich Besalú.

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

GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

7. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL  CONVENI  DE COL·LABORACIÓ
ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I  L’AJUNTAMENT  DE  JUIÀ  PEL
TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES
DE  JUIÀ  A  L’ESTACIÓ  DEPURADORA  D’AIGÜES  RESIDUALS  DE  CELRÀ
(expedient x52/2020)

L’alcalde explica que es tracta de formalitzar un any més el conveni de col·laboració
amb  el  municipi  de  Juià  per  tal  que  les  seves  aigües  residuals  assimilables  a
domèstiques siguin tractades a la depuradora municipal. És un benefici que se li fa a
un municipi veí del Ter Gavarres i que no suposa cap despesa extra per a Celrà. 

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

ANTECEDENTS DE FET

1. En compliment del Pla de Sanejament de Catalunya, l’EDAR de Celrà es va construir
l’any 2001 i l’Ajuntament de Celrà va ser l’administració competent del sistema de
sanejament del municipi,  disposant d’una estació depuradora per tractar les aigües
residuals urbanes.

2. La planificació actual del Pla de Sanejament de Catalunya, redactat per l’Agència
Catalana de l’Aigua, estableix que el municipi de Juià ha de disposar d’un sistema de
tractament de les aigües residuals, però encara no en  disposa de cap. 

3. En sessió plenària de data 11 de desembre de 2018 es va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i  l’Ajuntament de Juià pel  tractament les
aigües  residuals  domèstiques  de  Juià  a  l’estació  depuradora  d’aigües  residuals  de
Celrà, que va ser vigent fins al dia 31 de desembre de 2019. 

4.  En  data  15  de  gener  de  2020  (registre  d’entrada  municipal  E2020000008)
l’Ajuntament de Juià sol·licita a l’Ajuntament de Celrà formalitzar un nou conveni de
col·laboració  per  dur  a  terme  la  gestió  del  tractament  de  les  aigües  residuals
domèstiques a l’EDAR de Celrà. 
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5. 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 i informe favorable de la cap
de planta de l’EDAR.

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

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

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament
de Juià pel tractament de les aigües residuals urbanes de Juià, classificades com a
aigües assimilables a domèstiques, a l’estació depuradora d’aigües residuals de Celrà
per als exercicis 2020 i 2021, i 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 l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Ajuntament de
Juià.

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

ANNEX

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I
L’AJUNTAMENT  DE  JUIÀ  PEL  TRACTAMENT  DE  LES  AIGÜES  RESIDUALS
ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES DE JUIÀ A L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES
RESIDUALS DE CELRÀ

REUNITS
 
Sr. Daniel  Cornellà Detrell, alcalde president de l’Ajuntament de Celrà, facultat per
aquest acte en virtut de l’acord de Ple adoptat en sessió de data ............., i assistit
pel  Sra.  Rosa M.  Melero  Agea,  secretària  de  la  corporació,  per  donar  fe  de  l’acte
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d’acord amb l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local.

Sr. Carles Pagès Sala, alcalde president de l’Ajuntament de Juià, facultat per aquest
acte en virtut de l’acord de Ple adoptat en sessió de data .................., i assistit per la
Sra. Sandra Valldaura Lacambra, secretària de la corporació.
  
Ambdós alcaldes actuen en nom i representació dels seus ajuntaments, d’acord amb
els articles 21.1.b de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
53.1.a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 41 del ROF.

Les  parts  es  reconeixen  mútuament  la  capacitat   jurídica   suficient  per  concertar
aquest conveni  i

MANIFESTEN

1. Per l’Ajuntament de Celrà

Que l’ EDAR de Celrà es va construir l’any 2001 en compliment del Pla de Sanejament
de  Catalunya.  L’Ajuntament  de  Celrà  és  l’administració  competent  del  sistema  de
sanejament de Celrà i disposa d’una estació depuradora  d’aigües residuals urbanes
(EDAR) per tractar les aigües residuals. 

2. Per l’Ajuntament de Juià

1. Que al municipi de Juià no hi ha previst un sistema de tractament de les  aigües
residuals  pels  propers  anys,  segons  l’actual  planificació  de  Pla  de  Sanejament  de
Catalunya redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

2. Que mentre no estigui implementat el Pla de Sanejament de Catalunya pel municipi
de Juià, aquest està interessat a establir una col·laboració amb l’Ajuntament de Celrà
perquè les seves aigües residuals urbanes puguin ser tractades en les instal·lacions
celranenques.
 

FONAMENTS DE DRET

1. En virtut del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de l’article 5 del Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria
d’aigües  de  Catalunya,  corresponen  als  ens  locals  les  competències  relatives  a
l’abastament d’aigua potable, el clavegueram i el tractament d’aigües residuals, així
com l’exercici de la resta de funcions que els atribueix el Decret legislatiu 3/2003, de 4
de novembre.

2. 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 sotmeses 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 les administracions que intervenen des del moment de la seva
signatura. 

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
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convenis com a instrument de cooperació interadministrativa.
Sobre la base d’aquestes manifestacions, ambdues parts acorden formalitzar aquest
conveni de conformitat amb les següents 

CLÀUSULES

1. Objecte del conveni

1.1.  És  objecte  d’aquest  conveni  l’establiment  del  marc  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Juià i la determinació de les condicions amb
les quals es durà a terme, per part de l’Ajuntament de Celrà, l’acceptació de les aigües
residuals urbanes procedents del municipi de Juià.

1.2.  S’entén per  aigües residuals urbanes procedents del  municipi  de Juià les que
procedeixin de les activitats diferents dels habitatges la càrrega contaminant de les
quals és equivalent a les aigües de procedència domèstica, classificades com a aigües
assimilables a domèstiques.

2. Obligacions

2.1. De l’Ajuntament de Celrà

L’Ajuntament de Celrà acceptarà les aigües assimilables a domèstiques procedents del
municipi de Juià perquè siguin tractades a l’EDAR de Celrà sempre que aquestes no
superin un volum de 150 m3 per any i  procedeixin exclusivament  de les activitats
diferents dels habitatges la càrrega contaminant de les quals sigui equivalent a les
aigües de procedència domèstica.

2.2. De l’ Ajuntament de Juià

2.2.1. L’Ajuntament de Juià es farà càrrec del cost total del transport de les seves
aigües residuals fins a la depuradora de Celrà.

2.2.2. Les aigües residuals assimilables a domèstiques procedents de l’Ajuntament de
Juià han de complir amb els paràmetres i demés requisits establerts en l’Ordenança
municipal sobre l’ús del sistema de sanejament a Celrà.

3. Vigència del conveni

La vigència d’aquest conveni abasta des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de
desembre de 2021.

4. Extinció del conveni

El conveni s’extingirà:

1. Per sol·licitud d’una de les parts (en el supòsit de l’incompliment per l’altra
de les obligacions pactades).
2. Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
3. Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista.

5. Comissió de seguiment

En crearà una comissió mixta per al seguiment, gestió, interpretació i execució del
conveni i per resoldre els problemes que se’n derivin del seu desenvolupament, de la
qual en formaran part l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà, l’alcalde de l’Ajuntament de
Juià i la cap de planta de l’ EDAR.
  
6. Jurisdicció
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El  conveni  té  naturalesa administrativa  i,  en el  cas  de controvèrsia  sobre  la  seva
aplicació, les parts s’han de sotmetre als òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.

I, per què consti, els que intervenen signen aquest document per triplicat i a un sol
efecte, en la data i lloc expressats a l’inici.

L’alcalde de Celrà L’alcalde de Juià
DANIEL CORNELLÀ DETRELL CARLES PAGÈS SALA

La secretària La secretària
de l’Ajuntament de Celrà de l’Ajuntament de Juià
ROSA M. MELERO AGEA SANDRA VALLDAURA LACAMBRA

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  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram
Aymerich Besalú.

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

GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

8. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL  CONVENI  DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL PEL
TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES
DE SANT MARTÍ VELL A L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE
CELRÀ (expedient x78/2020)

L’alcalde explica que es tracta de formalitzar un any més el conveni de col·laboració
amb el municipi de Sant Martí Vell per tal que les seves aigües residuals assimilables
a domèstiques siguin tractades a la depuradora municipal.

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

ANTECEDENTS DE FET

1. En compliment del Pla de Sanejament de Catalunya, l’EDAR de Celrà es va construir
l’any 2001 i l’Ajuntament de Celrà va ser l’administració competent del sistema de
sanejament del municipi,  disposant d’una estació depuradora per tractar les aigües
residuals urbanes.

2. La planificació actual del Pla de Sanejament de Catalunya, redactat per l’Agència
Catalana de l’Aigua, estableix que el municipi de Juià ha de disposar d’un sistema de
tractament de les aigües residuals, però encara no en  disposa de cap. 
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3.  En sessió  plenària  de  data  12 de febrer  de  2019 es  va aprovar  el  conveni  de
col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Celrà  i  l’Ajuntament  de  Sant  Martí  Vell  pel
tractament les aigües residuals domèstiques de Juià a l’estació depuradora d’aigües
residuals de Celrà, que va ser vigent fins al dia 31 de desembre de 2019. 

4.  I  en  data  17  de  gener  de  2020  (registre  d’entrada  municipal  número  352)
l’Ajuntament  de  Sant  Martí  Vell  ha  sol·licitat  novament  a  aquesta  corporació
formalitzar  un  nou  conveni  de  col·laboració  pel  tractament  de  les  seves  aigües
residuals a l’EDAR de Celrà per a l’exercici 2020.

5. 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 i informe favorable de la cap
de planta de l’EDAR.

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

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

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament
de Sant Martí Vell pel tractament de les aigües residuals urbanes de Sant Martí Vell,
classificades com a aigües assimilables a domèstiques,  a l’estació depuradora d’aigües
residuals de Celrà per als exercicis 2020 i 2021, i 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 l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Ajuntament de
Sant Martí Vell.

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

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972492001 – Fax: 972492788 – ajuntament@celra.cat –
www.celra.cat



                                                 Acta 1/2020
                      11 de febrer de 2020

ANNEX

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I
L’AJUNTAMENT  DE  SANT  MARTÍ  VELL  PEL  TRACTAMENT  DE  LES  AIGÜES
RESIDUALS ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES DE SANT MARTÍ VELL A L’ESTACIÓ
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE CELRÀ

REUNITS
 

Sr. Daniel Cornellà Detrell,  alcalde president de l’Ajuntament de Celrà, facultat per
aquest acte en virtut de l’acord de Ple adoptat en sessió de data .... de ........... de
2020, i assistit pel Sra. Rosa M. Melero Agea, secretària de la corporació, per donar fe
de l’acte d’acord amb l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.

Sra. M Àngels Vilà Sastre, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Sant Martí Vell,
facultada  per  aquest  acte  en  virtut  de  l’acord  de  Ple  adoptat  en  sessió  de
data  .................,  i  assistit  per  la  Sra.  .................,  secretària-interventora  de  la
corporació.

  
Ambdós,  actuen  en  nom  i  representació  dels  seus  ajuntaments,  d’acord  amb  els
articles 21.1.b de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
53.1.a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 41 del ROF.

Les  parts  es  reconeixen  mútuament  la  capacitat   jurídica   suficient  per  concertar
aquest conveni  i

MANIFESTEN

1. Per l’Ajuntament de Celrà

Que l’ EDAR de Celrà es va construir l’any 2001 en compliment del Pla de Sanejament
de  Catalunya.  L’Ajuntament  de  Celrà  és  l’administració  competent  del  sistema  de
sanejament de Celrà i disposa d’una estació depuradora  d’aigües residuals urbanes
(EDAR) per tractar les aigües residuals. 

2. Per l’Ajuntament de Sant Martí Vell

1. Que al municipi de Sant Martí Vell no hi ha previst un sistema de tractament de les
aigües residuals pels propers anys, segons l’actual planificació de Pla de Sanejament
de Catalunya redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

2. Que mentre no estigui implementat el Pla de Sanejament de Catalunya pel municipi
de  Sant  Martí  Vell,  aquest  està  interessat  en  establir  una  col·laboració  amb  l’
Ajuntament de Celrà perquè les seves aigües residuals urbanes puguin ser tractades
en les instal·lacions celranenques.

FONAMENTS DE DRET

1. En virtut del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de l’article 5 del Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria
d’aigües  de  Catalunya,  corresponen  als  ens  locals  les  competències  relatives  a
l’abastament d’aigua potable, el clavegueram i el tractament d’aigües residuals, així
com l’exercici de la resta de funcions que els atribueix el Decret legislatiu 3/2003, de 4
de novembre.
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2. 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 sotmeses 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. 

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.

Sobre la base d’aquestes manifestacions, ambdues parts acorden formalitzar aquest
conveni de conformitat amb les següents 

CLÀUSULES

1. Objecte del conveni

1.1.  És  objecte  d’aquest  conveni  l’establiment  del  marc  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament  de  Celrà  i  l’Ajuntament  de  Sant  Martí  Vell  i  la  determinació  de  les
condicions  amb  les  quals  es  durà  a  terme,  per  part  de  l’Ajuntament  de  Celrà,
l’acceptació de les aigües residuals urbanes procedents del municipi de Sant Martí Vell.

1.2. S’entén per  aigües residuals urbanes procedents del municipi de Sant Martí Vell
les que procedeixin de les activitats diferents dels habitatges la càrrega contaminant
de les quals és equivalent a les aigües de procedència domèstica, classificades com a
aigües assimilables a domèstiques.

2. Obligacions

2.1. De l’Ajuntament de Celrà

L’Ajuntament de Celrà acceptarà les aigües assimilables a domèstiques procedents del
municipi  de Sant Martí  Vell  perquè siguin tractades a l’EDAR de Celrà sempre que
aquestes no superin un volum de 150 m3 per any i procedeixin exclusivament de les
activitats diferents dels habitatges la càrrega contaminant de les quals sigui equivalent
a les aigües de procedència domèstica.

2.2. De l’ Ajuntament de Sant Martí Vell

2.2.1. L’Ajuntament de Sant Martí Vell es farà càrrec del cost total del transport de les
seves aigües residuals fins a la depuradora de Celrà.

2.2.2. Les aigües residuals assimilables a domèstiques procedents de l’Ajuntament de
Sant Martí  Vell han de complir amb els paràmetres i demés requisits establerts en
l’Ordenança municipal sobre l’ús del sistema de sanejament a Celrà.

3. Vigència del conveni

La vigència d’aquest conveni abasta des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de
desembre de 2021.
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4. Extinció del conveni

El conveni s’extingirà:

1. Per sol·licitud d’una de les parts (en el supòsit de l’incompliment per l’altra de les
obligacions pactades).
2. Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
3. Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista.

5. Comissió de seguiment

En crearà una comissió mixta per al seguiment, gestió, interpretació i execució del
conveni i per resoldre els problemes que se’n derivin del seu desenvolupament, de la
qual en formaran part l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà, l’alcaldessa de l’Ajuntament
de Sant Martí Vell i la cap de planta de l’ EDAR.

         
6. Jurisdicció

El  conveni  té  naturalesa administrativa  i,  en el  cas  de controvèrsia  sobre  la  seva
aplicació, les parts s’han de sotmetre als òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.

I, per què consti, els que intervenen signen aquest document per triplicat i a un sol
efecte, en la data i lloc expressats a l’inici.

L’ alcalde de Celrà L’alcaldessa de Sant Martí Vell
DANIEL CORNELLÀ DETRELL MARIA ÀNGELS VILÀ SASTRE

La secretària La secretària de
de l’Ajuntament de Celrà l’Ajuntament de Sant Martí Vell
ROSA M. MELERO AGEA ....

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  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López 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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9. DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DE  L’ANNEX  DEL  CONVENI  DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I EL CONSELL COMARCAL
DEL GIRONÈS PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL, D’OCUPACIÓ I DE
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PER A IMPLANTAR EL PROGRAMA DE TREBALL
I FORMACIÓ (expedient x1019/2018)

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports, Promoció Econòmica i Habitatge, que explica que aquest conveni s’aprova
cada  any i  es  formalitza  per  tal  que  l’Ajuntament  pugui  implantar,  a  través  del
Consell Comarcal del Gironès, el Programa de Treball i Formació que ofereix el SOC
al municipi per a l’any 2020. Concretament, es tracta de dues persones que van a fer
tasques de suport a la brigada com a peons amb contractes de sis mesos i una
tercera persona contractada un any.  

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

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària ordinària de data 12 de febrer de 2019 es va aprovar el tet
del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament
de Celrà pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de planificació estratègica
per a implantar el Programa Treball i Formació al municipi de Celrà. 

2. L’Ajuntament de Celrà, involucrat des de sempre en el foment de les polítiques
actives d’ocupació i les mesures de promoció econòmica, vol continuar oferint l’exercici
d’aquestes actuacions a persones en situació d’atur al municipi i, amb aquesta intenció
s’acollirà, a través del Consell Comarcal del Gironès, a la convocatòria de subvencions
del  Programa  Treball  i  Formació  del  SOC  per  tal  que,  en  el  cas  de  resultar-ne
beneficiari, persones aturades de Celrà puguin ser contractades l’any 2020.

3. És d’interès de la corporació formalitzar l’annex del conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal del Gironès per a l’exercici 2020.

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.
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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, cal complir les exigències de publicitat
activa en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència.

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

ACORD

Primer.  Aprovar  l’annex del  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  del
Gironès i l’Ajuntament de Celrà pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de
planificació estratègica per a implantar el Programa Treball i Formació al municipi de
Celrà, i que s’adjunta com a annex a aquest acord.

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

Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.

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

ANNEX

ANNEX DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
GIRONÈS  I  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  PEL  DESENVOLUPAMENT  ECONÒMIC
LOCAL , D’OCUPACIÓ I DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PER A IMPLANTAR EL
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ AL MUNICIPI DE CELRÀ.

ENTITATS QUE INTERVENEN

D'una  part  el  Sr.  Joaquim  Roca  i  Ventura,  en  qualitat  de  president  del  Consell
Comarcal del Gironès, facultat per acord de ple de data 14 de gener de 2019, assistit
pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del Gironès;

D'altra part, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde de l'Ajuntament de Celrà, facultat
per acord del Ple de data ............... de 2020, assistit per la Sra. Rosa Maria Melero
Agea, secretària de l'Ajuntament de Celrà. 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Que en data 4 de març de 2019 el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de
Celrà han subscrit el  Conveni Marc de col·laboració pel desenvolupament econòmic
local, d’ocupació i de planificació estratègica.  
Que l'Ajuntament de Celrà manifesta el seu interès a fomentar les polítiques actives
d'ocupació i les mesures de promoció econòmica a través d'implementar el programa
Treball i Formació que ofereix el Consell Comarcal del Gironès. 

Que en data 26 de setembre de 2018, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va
publicar l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, del Departament de Treball, Afers
Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  la  qual  s'aproven les  bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Treball i Formació. 

Que en data 13 de juny de 2019, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va publicar
l'Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de
setembre,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions per al programa Treball i Formació. (SOC-TRFO)
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Que en data 12 d’agost de 2019 el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va publicar
la Resolució TSF/2232/2019, d'1 d’agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2019 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació. 
Que és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la
comarca  participar  en  l'esmentada  convocatòria,  afavorint  la  inserció  laboral  i  la
millora  de  l'ocupabilitat  de  les  persones  en  situació  d'atur  de  la  comarca,  amb
l'oferiment d'una experiència laboral i formació transversal. 

Que el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu expressament la
possibilitat de les administracions públiques que estableixin mitjançant conveni una
relació de cooperació consensuada per a la prestació de serveis o pel desenvolupament
de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès
comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada administració són les que es
deriven de les pròpies clàusules del conveni.

Que el Consell Comarcal del Gironès planteja la realització de quatre projectes dins el
programa Treball i Formació 2019:

PROJECTE  1.  Campanya  per  a  la  millora  de  la  recollida  selectiva  i  de  la
convivència ciutadana dins del Programa Treball i Formació al Gironès (2019-
2020).

Aquesta campanya es portarà a terme a través d'un equip de persones que treballarà
en  els  municipis  interessats  amb  l'objectiu  d'arribar  a  la  població  a  través  de
campanyes  i  actuacions  dirigides  a  la  millora  de  la  recollida  de  residus  i  de  la
convivència ciutadana.

RELACIÓ DE TASQUES:
 Informació, sensibilització i promoció d'actituds cíviques. 
 Foment d'accions de bona convivència, respecte entre ciutadans, sobretot entre

població nouvinguda. 
 Bon ús dels equipaments públics, espais públics, zones verdes i del mobiliari urbà.
 Prevenir  accions  d'incivisme  respecte  a  béns  privats  (cartells,  adhesius,

pintades,....) 
 Disseny i execució de campanyes de sensibilització encaminades a la millora, la

sensibilització i la preservació del medi ambient i l'entorn natural del municipi. 
 Control del trànsit en els horaris d'entrada i sortida dels escolars. 
 Informació  dels  drets  i  deures  dels  ciutadans  en  referència  a  l'ordenança  de

convivència i normativa municipal. 
 Informació  dels  serveis  i  activitats  que  promou  l'ajuntament  i/o  el  Consell

Comarcal. 
 Petites tasques de manteniment en relació al mobiliari urbà i equipaments públics.
 Xerrades informatives i  actuacions de dinamització dirigides a la gent gran en

relació a aspectes del dia a dia i d'interès comú. 
 Informar,  sensibilitzar  i  fomentar  la  separació  de  residus  per  a  la  recollida

selectiva i l'ús correcte dels contenidors/cubells. 
 Fomentar l'ús de la deixalleria, detectar abocaments incontrolats i donar avís als

serveis de recollida. 
 Sensibilitzar  i  informar  sobre  la  tinença  responsable  d'animals  de  companyia.

Informar de l'obligatorietat de recollir els excrements dels animals. 
 Suport a deixalleries
 Supervisió recollida selectiva, supervisió manteniment contenidors
 Mediació ciutadans: cens, escolarització, colònies de gats…
 Suport en esdeveniments
 Altres tasques relacionades amb les anteriors.

PROJECTE 2. Campanya fem endreça al Gironès. Neteja dels espais municipals
(2019-2020)

Per  dur  a  terme aquesta campanya,  es  comptarà  amb un equip de persones que
realitzaran diferents tasques de neteja i manteniment dels espais municipals.
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RELACIÓ DE TASQUES:
 Escombrat manual de voreres, places públiques, recollida de brossa de petites

dimensions, neteja d'escorcells, embornals, buidatge de papereres. 
 Neteja de vials, cunetes, pistes, camins i espais verds, desbrossaments. 
 Recollida de fulles. 
 Retirada de cartells i adhesius en fanals i espais públics no permesos. 
 Neteja i revisió de la senyalització viària i turística. 
 Revisió i repintat dels contenidors de residus, així com neteja i manteniment de

l'entorn de les àrees d'aportació de residus. 
 Revisió, manteniment i neteja de les deixalles municipals. 
 Suport  als  equips  mixt  de  neteja  viària,  en  especial  l'equip  mecanitzat  amb

màquina escombradora. 
 Neteja del mobiliari urbà i grafits. 
 Neteja de parcs infantils.
 Manteniment espais de les deixalleries i contenidors als carrers.
 Altres tasques relacionades amb les anteriors.

PROJECTE 3. Campanya informativa per a la ciutadania. Pobresa energètica

En aquesta  campanya,  es  donarà suport  als  projectes  supramunicipals  de  Pobresa
energètica que es duen a terme des del propi Consell Comarcal del Gironès.

RELACIÓ DE TASQUES:
 Registre informàtic de dades relatives al projecte de pobresa energètica.
 Gestió de sol·licituds i entrevistes.
 Visites a habitatges.
 Arxiu i digitalització de documentació.
 Atenció al públic
 Altres tasques relacionades amb el lloc de treball. 

PROJECTE  4.  Campanya de  suport  a  l’arxiu  comarcal  i  gestió  documental.
Digitalitzem.

En aquesta campanya, es realitzaran tasques d’arxiu i  gestió documental del propi
Consell  Comarcal  del  Gironès  i  ens  locals  de  la  comarca.  Amb  una  metodologia
arxivística pautada, donaran suport als ajuntaments del Gironès i al Consell Comarcal
del  Gironès  en  la  digitalització  de  la  documentació  conservada,  tan  als  arxius
municipals respectius que la conserven als respectius municipis com la dipositada a
l'Arxiu Històric de Girona. La Digitalització tindrà lloc a l'Arxiu Històric de Girona.

RELACIÓ DE TASQUES:
 Suport en la determinació de la documentació objecte de la digitalització.
 Recollida de la documentació als ajuntaments participants.
 Gestió de l’arxiu i digitalització de documentació comarcal i municipal.
 Registre documental.
 Atenció al públic.
 Altres tasques relacionades amb el lloc de treball.

Que el  Consell  Comarcal  del  Gironès ha sol·licitat  un total  de 39 contractacions  a
jornada completa, de les quals 14 seran contractes de 12 mesos i 25 de 6 mesos. I, a
més a més , s'ha sol·licitat la formació transversal de 60 hores de durada per a cada
una  de  les  persones  beneficiàries  del  programa  i  la  contractació  d’un  tècnic
coordinador a jornada completa, per 12 mesos de durada. 

Que el Consell Comarcal del Gironès va presentar la sol·licitud de subvenció en data 6
de setembre de 2019.
Que en data 7 de novembre de 2019, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya atorga
la subvenció per a la realització d’aquests projectes.

ACORDEN
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1- Objecte de l’annex
L'objecte d'aquest annex és establir els termes de col·laboració entre l'Ajuntament de
Celrà i el Consell Comarcal del Gironès per a desenvolupar conjuntament el “Programa
Treball  i  Formació” d’acord amb l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, l’Ordre
TSF/115/2019, de 7 de juny i la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost amb l’objectiu
d’afavorir  la  inserció  laboral  de  persones aturades,  potenciar  les  seves habilitats  i
competències personals per facilitar la recerca, amb recursos, eines i suport tècnic;
entrevistes individuals i actuacions grupals dirigides a la millora de l'ocupabilitat de les
persones. 

2-  Actuacions a desenvolupar
 Facilitar a les persones treballadores amb dificultat d’accés al treball, la millora

de  la  seva  ocupabilitat  facilitant-los  competència  professional  mitjançant
experiència laboral en un entorn productiu real i mitjançant la formació.

 Acompanyar  les  persones  participants  del  programa  i  donar-los  les  eines
perquè  desenvolupin  habilitats  i  capacitats  que  els  permetin  millorar  llur
situació laboral o professional. 

 3- Obligacions i drets de les parts
De l'Ajuntament:  

 Delegar les competències necessàries per poder actuar en el terme municipal
tot realitzant les tasques encomanades dins del “Programa Treball i Formació
2019-2020".

 Nomenament  d'un  responsable  tècnic  que  es  farà  càrrec  de  la  correcta
planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades al Consell
Comarcal del Gironès a la persona o persones beneficiàries contractades per al
desenvolupament del projecte Treball i Formació.

 Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC.
 Vetllar  per  l'aprovisionament  de  tot  el  material  fungible  necessari  per  al

desenvolupament  de  les  tasques  encomanades  pel  Consell  Comarcal  del
Gironès. 

 Assumir totes aquelles despeses que corresponguin al subministrament dels
equipaments  de protecció  individual  (EPI),  el  vestuari  corresponent d’acord
amb l’ordre que regula la convocatòria esmentada, així com la resta de les
despeses que no es trobin previstes de subvencionar a l’ordre reguladora. 

 Vetllar  per  tal  que  la  persona  contractada  pugui  desenvolupar  les  seves
tasques  de  manera  correcta  i  amb  les  mesures  de  seguretat  i  higiene
adequades. 

 Col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès en la definició de la tasques
concretes  a  realitzar  en  el  municipi  als  efectes  d'integrar-les  al  Programa
Treball i Formació al Gironès 2019-2020.

 L'Ajuntament haurà d'avançar al Consell Comarcal del Gironès, amb antelació
suficient, l'import corresponent de les nòmines i de la quota patronal de la
Seguretat Social dels treballadors, si el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
no abona prèviament aquest import. Si aquesta incidència es produeix, en el
moment en que el Consell Comarcal del Gironès rebi l'import de la subvenció
del programa, compensarà a l'Ajuntament per l'import aportat.

 L'Ajuntament  es  farà  càrrec  de  totes  les  despeses  no  subvencionables  del
programa o que a conseqüència de les verificacions administratives, fins i tot
posteriors  a  al  finalització  del  Programa,  hagin  estat  revocades  i  aquesta
revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal. 

 En cas  de ser  coneixedor  d'una baixa  o incidència  per  part  de  la  persona
beneficiària del programa, l'Ajuntament haurà d'informar al Consell Comarcal
del Gironès amb la màxima celeritat. 

L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses derivades del projecte i assumides
pel Consell Comarcal del Gironès, relacionades amb despeses de gestió corresponents
a  gestoria,  prevenció  de  riscos  laborals,  accident  laboral  i  malaltia  professional,
assegurança  de  responsabilitat  civil  i  accidents,  vestuari  i  equips  de  protecció
individual (llevat que l'ajuntament n'assumeixi directament la despesa) i despeses de
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dietes i desplaçaments de les persones participants en el projecte; despeses salarials i
de Seguretat  Social  de la persona treballadora durant  el  període de baixa laboral,
inclosos  els  que no  suposen  comunicat  mèdic  de  baixa,  tant  si  és  per  malaltia  o
accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat.
També les despeses derivades en la gestió de la sol·licitud, el desenvolupament i la
justificació del programa, que no són subvencionables d’acord amb el que s’especifica
a l’Ordre i la Resolució. 
El pagament d’aquestes despeses, l’Ajuntament l’haurà de fer efectiu un cop finalitzat
el projecte mitjançant una liquidació.

Del Consell Comarcal del Gironès
 Correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueixen les

lleis en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments
incloses les que li deleguin.

 Nomenament d'un responsable  tècnic que es  farà càrrec  de la direcció del
projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte " Treball i
Formació 2019-2020".

 Seleccionar i contractar el personal coordinador del projecte. 
 Les facultats de direcció i organització del projecte i del personal corresponen

inexcusablement  al  Consell  Comarcal  del  Gironès  i  s'integren  i  depenen
d'aquesta corporació a tots els efectes 

 Coordinar amb l'ajuntament les mesures de salut laboral i prevenció de riscos.
 Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació

del personal per al desenvolupament del projecte "Treball i Formació al Gironès
2019-2020".

 Fer-se càrrec de la formació transversal per a les persones contractades pel
Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte "Treball i
Formació  al  Gironès  2019-2020"  d'acord  amb la  resolució  de  la  subvenció
sol·licitada.

 Realitzar les tasques de sol·licitud,  cobrament de la subvenció, seguiment i
justificació davant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a l'ajuntament
pels pagaments que haurà avançat.

 El  Consell  Comarcal  del  Gironès  contractarà  una  assegurança  d'accidents  i
responsabilitat civil per a les persones participants en aquest programa que
abastarà tot el període d'execució de la formació, a més de les incidències in
itinere. 

 Es designa a la tècnica de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal
del Gironès com a responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del
seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni. 

4. Aspectes tècnics del projecte
El Consell Comarcal del Gironès com a entitat sol·licitant, i d'acord amb la resolució
d'atorgament  del  Servei  Públic  d'Ocupació  de  Catalunya  del  projecte  "Treball  i
Formació al Gironès 2019-2020" contractarà laboralment a les persones participants
per a desenvolupar treballs d'interès públic i caràcter social en el marc de l'Ordre TSF/
156/2018, de 20 de setembre. 
Els contractes de treball tindran una durada de 6 mesos o un any (d'acord amb la
resolució) i una jornada laboral complerta.. 
El  Consell  Comarcal  del  Gironès  portarà  a  terme  la  selecció  de  les  persones
beneficiàries mitjançant oferta de treball a l'Oficina de Treball de Girona. 
El  Consell  Comarcal  del  Gironès  desenvoluparà  el  programa  formatiu  adreçat  a
potenciar les competències transversals amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les
persones que participen en el programa. 

5- Protecció de dades
Les parts signades estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (art. 11.5 i
21), i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
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En aquest sentit es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de
les activitats objecte del present conveni en els termes que s'estableixen i d'acord amb
les instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment. 

6- Durada de l’annex i pròrroga
La durada d'aquest  annex es  fixa pel  temps que dura l'obra  o servei  al  municipi,
d'acord amb la resolució d'atorgament de la subvenció i l'Ordre TSF/156/2018, l’Ordre
TSF/115/2019, de 7 de juny i  la Resolució TSF/2232/2019 i,  en tot cas, durant el
procés d'execució, justificació i verificació del Programa Treball i Formació al Gironès
2019-2020.
En cap cas la durada podrà ser superior a 4 anys. Aquest conveni és improrrogable.

7. Delegació de l’execució de les competències
De conformitat amb l’article 8 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, l'Ajuntament amb la
signatura del present annex manifesta que l'òrgan competent de la seva Corporació ha
delegat a favor del Consell  Comarcal del Gironès les competències necessàries per
poder actuar en el terme municipal tot realitzant les tasques encomanades dins del
projecte "Treball  i  Formació 2019-2020" i  descrites en els antecedents del  present
Conveni (PROJECTE 1. Campanya “Fem endreça”: Neteja d’espais municipals dins el
programa Treball i Formació al Gironès 2019-2020. PROJECTE 2. Campanya d’agents
cívics per a la millora de la recollida selectiva i de la convivència ciutadana. PROJECTE
3.  Campanya  informativa  per  a  la  ciutadania.  Pobresa  energètica.  PROJECTE  4.
Campanya de suport a l’arxiu comarcal i gestió documental. Digitalitzem.)
La  delegació  d’aquestes  funcions  no  suposa,  en  cap  cas,  la  transferència  de  cap
responsabilitat a l’ens comarcal ni als seus tècnics que resulti o pugui derivar de les
ordres i/o actuacions que pugui determinar i/o fixar l’Ajuntament en relació amb el
personal que efectuï les tasques previstes a la memòria d’actuació per a l’execució del
programa. 
La delegació de la gestió d’aquests serveis s’entén conferida amb caràcter exclusiu a
favor  del  Consell  Comarcal  del  Gironès,  de  manera  que  l’Ajuntament  no  podrà
contractar, actuar o realitzar ni assumir cap funció de naturalesa anàloga, sense la
corresponent autorització del Consell Comarcal del Gironès.

8- Causes de Resolució
Són causes de resolució d'aquest annex:

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

9- Efectes d'incompliment
En el cas que no es rebi la totalitat de la subvenció una vegada executat el projecte,
cada part assumirà el que li correspongui. 
En cas que degut a un incompliment d'una obligació que ha d'assumir l'Ajuntament, el
Consell  Comarcal es veiés abocat a reintegrar la subvenció percebuda per part del
SOC,  l'Ajuntament  es  compromet  a  assumir  aquest  reintegrament  i  rescabalar
íntegrament al Consell Comarcal del Gironès l'import principal del reintegrament, els
interessos que es poguessin exigir, i qualsevol altra despesa que hagués d'assumir el
Consell Comarcal per aquesta situació.

10- Responsabilitat
Cada part signant de l’annex es farà responsable de les obligacions assumides. 

11- Jurisdicció competent
Aquest  annex  té  naturalesa  administrativa,  pel  que  correspondrà  a  la  jurisdicció
contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir
en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.
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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  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López 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  DEL  CONVENI  MARC  DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I EL CONSELL COMARCAL
DEL  GIRONÈS  PER  A  L’IMPULS  DE  L’OCUPACIÓ JUVENIL  AL  GIRONÈS  A
TRAVÉS DEL PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL (expedient x97/2020)

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports, Promoció Econòmica i Habitatge, que explica que es tracta d’un conveni de
col·laboració  a formalitzar  amb el  Consell  Comarcal del  Gironès per gestionar els
ajuts que provenen del Fons Social Europeu i que serveixen per realitzar actuacions
relatives a la garantia juvenil. 

El  Sr.  Bartis  indica  que l’aprovació  d’aquest  conveni  permet disposar  al  municipi
d’una impulsora juvenil un cop per setmana per atendre joves de 16 a 29 anys que
busquen feina per tal de fer-los acompanyament i assessorament. 
   
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa
una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

ANTECEDENTS DE FET

1. El Programa Referent d'Ocupació Juvenil, que va començar a finals del 2018 i
està subvencionat pel SOC amb el suport i cofinançament de la Iniciativa d'Ocupació
Juvenil del Fons Social Europeu, vol donar continuïtat a l'antiga Xarxa Impulsors de
Garantia Juvenil i prestar el servei i atenció als joves de 16 a 29 anys d'arreu de la
comarca amb necessitats de suport, informació o acompanyament en l'àmbit laboral,
formatiu i/o professional però adreçat especialment al col·lectiu de joves que ni estudia
ni treballa, tot i que també és un servei obert a tota la població jove.

L’Ajuntament  de  Celrà,  plenament  conscienciat  d’aquesta  necessitat  de  servei,  va
promoure ja l’any 2016 des de la seva àrea de Promoció Econòmica, conjuntament
amb l’àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès, que aquesta actuació fos
present als territoris de Cassà de la Selva, Celrà, Llagostera, Sant Gregori, Sarrià de
Ter,  Vilablareix,  Quart  i  Bescanó  per  tal  d’atendre  les  necessitats  del  seu  jovent,
especialment els relacionats amb l’impuls de l’ocupació juvenil i la reducció de l’atur a
la comarca del Gironès.  
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Concretament, pel que fa al municipi de Celrà durant l’any 2019 es van atendre un
total de 33 joves.

2.  Davant  l’impacte  que  va  aconseguir  l’antiga  Xarxa  Impulsors  de  Garantia
Juvenil, es vol donar continuïtat i, amb aquest motiu, al desembre de 2019 el Consell
Comarcal  del  Gironès  ha  rebut  una  subvenció  destinada  al  Programa  Referent
d’Ocupació  Juvenil  que  inclou  la  contractació  d’una  professional  com  a  referent
d’ocupació juvenil a la comarca del Gironès per un període de 12 mesos prorrogables.

3. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà que aquesta professional dugui a terme
la  seva  tasca  al  municipi  de  Celrà  per  continuar  prioritzant  l’ocupació  juvenil  i  la
reducció de l’atur durant l’exercici 2020. 

És per això que cal formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà
i el Consell Comarcal del Gironès per a impulsar l’ocupació juvenil.

4. 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, cal complir les exigències de publicitat
activa en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència.

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

ACORD

Primer.  Aprovar  el  conveni  marc  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Celrà  i  el
Consell Comarcal del Gironès per a l’impuls de l’ocupació juvenil a Gironès a través del
Programa Referent d’Ocupació Juvenil i que s’adjunta com a annex a aquest acord.

Segon.  Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.
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Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.

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

ANNEX

CONVENI  MARC  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL
GIRONÈS  I  L'AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  PER  A  L'IMPULS  DE  L'OCUPACIÓ
JUVENIL  AL  GIRONÈS  A  TRAVÉS  DEL  PROGRAMA  REFERENT  D'OCUPACIÓ
JUVENIL 

ENTITATS QUE INTERVENEN

D'una part, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès,
facultat per acord del ple de data ...... de ............ de......, assistit pel Sr. Jordi Batllori
i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del Gironès;

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

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Que és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la
comarca que subscriguin aquest conveni de col·laboració per acollir-se al programa
referent  d'ocupació  juvenil  per  impulsar  l'ocupació  juvenil  i  així  reduir  l'atur  a  la
comarca.

Que l'aposta per fomentar l'ocupació de la població jove al Gironès es va iniciar l'any
2015 amb el programa Xarxa Impulsors de Garantia Juvenil, amb la participació del
Consell Comarcal del Gironès i col·laboració i convenis dels ajuntaments de la comarca
(Bordils, Cassà de la Selva, Celrà, Llagostera, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Salt i
Vilablareix).

Que a partir de l'impacte del programa Xarxa Impulsors de Garantia Juvenil, des del
SOC i des del Consell Comarcal del Gironès s'ha volgut donar continuïtat a les inèrcies
generades a cada territori  i  així  poder donar l'atenció directe al  col·lectiu de joves
perquè segueixin formant-se o s'incorporin al món laboral. Alhora, garantir l'atenció
integral a la població jove amb el treball en xarxa amb altres dispositius com Serveis
Socials,  Ensenyament,  Joventut,  Ocupació,  Salut,  Direcció  General  d'Atenció  a  la
Infància i l'Adolescència, etc. 

Que el Consell Comarcal del Gironès ha rebut la resolució en data 02/12/2019 amb
número expedient SOC040/19/00006 d'acord amb la resolució RSF/2690/2019, de 9
d’octubre,  d'atorgament  de  la  subvenció  regulada  per  l'Ordre  TSF/166/2019,  d’1
d’agost  de  modificació  de  l’Ordre  TSF/200/2018,  de  29  de novembre,  per  la  qual
s’establien  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  subvencions  destinades  al
Programa referent d’ocupació juvenil i la Resolució TSF/2690/2019, de 9 d’octubre, per
la  qual  s’obre  la  convocatòria  per  a  l’any  2019,  amb  número  d'expedient
SOC040/19/00006.

Que  aquest  programa  inclou  la  contractació  d'una  professional  com  a  referent
d'ocupació juvenil a la comarca del Gironès, d'acord amb el projecte presentat i 
aprovat  pel  SOC, i  per un període de 12 mesos,  prorrogable d'acord la subvenció
específica de la Generalitat de Catalunya.

Que és voluntat de l'Ajuntament de Celrà que la figura referent d'ocupació juvenil 
dugui a terme la seva tasca al seu municipi.
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Que el municipi de Celrà reuneix la condició especificada al projecte presentat a la
convocatòria esmentada i subvencionat al SOC pel qual, en aquest municipi, existeixen
serveis  de  joventut  especialitzats  en  l'atenció  a  les  persones  joves  o  atenció  a
l'ocupació.

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

ACORDEN:

1- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre el Consell Comarcal del
Gironès  i  l’Ajuntament  de  Celrà  per  a  l'impuls  de  l'ocupació  juvenil  a  través  del
programa referent d'ocupació juvenil, amb el suport d'una professional referent.

2- Obligacions del Consell Comarcal del Gironès
Són obligacions del Consell Comarcal del Gironès:

- Coordinar la tasca del/la referent d'ocupació juvenil del Gironès
- Posar  a  disposició  del/la  referent  un  ordinador portàtil  i  l'accés  remot  que

faciliti el seu treball mancomunat des dels municipis de la comarca i la consulta
a  tots  els  expedients,  la  documentació  de  treball,  els  fitxers,  correus
electrònics, etc.

- Lliurar  la  memòria  de  treball  de  la  referent  als  municipis  participants.  La
memòria farà referència als indicadors següents: nombre de persones ateses i
informades,  (sexe,  edat,  municipi);  intervencions  o  xerrades  informatives
ofertades;  sessions  de  grup  o  sessions  individuals  realitzades;  accions  de
coordinació; accions de difusió a la comarca (tant del propi programa com dels
recursos i serveis per a joves en termes d'ocupació i formació)...

- Coordinar  l'horari  de  treball  del/la  referent,  d'acord  amb  la  seva  jornada
laboral,  procurant atendre el major nombre de joves que ho requereixin al
Gironès.

 3- Obligacions de l’Ajuntament
Són obligacions de l’Ajuntament:

- Dotar el professional de joventut dels recursos necessaris per desenvolupar les
tasques que se li encomanin.

- Habilitar un espai de treball i un espai d’atenció per al jovent per tal que el
professional pugui realitzar la seva tasca.

- Realitzar  totes  les  tasques  necessàries  per  treballar  de  manera  coordinada
(reunions de seguiment, etc.) amb el Consell Comarcal del Gironès.

- Fer-se  càrrec,  mitjançant  liquidació,  dels  costos  corresponents  a  dietes  de
locomoció  (0.35€/quilòmetre),  els  quals es comunicaran semestralment des
del Consell Comarcal, amb el detall corresponent.

4. Tasques dels professional referent d'ocupació juvenil
Les funcions del/la referent d'ocupació juvenil, d'acord amb el projecte presentat a la
convocatòria esmentada i subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya són:

- Atendre les persones joves residents als municipis de la comarca del Gironès.
- Informar  d'aspectes  genèrics  al  voltant  dels  objectius  i  actuacions  de  la

Garantia Juvenil  a Catalunya i  al  Gironès.  I promoure accions individuals o
grupals.

- Realitzar  actuacions  d'orientació  i  acompanyament  a  les  persones  joves,
respectes els recursos i programes genèrics existents a Catalunya i al Gironès
per a persones joves en els àmbits formatiu i laboral. 

- Informar de la cartera de serveis i recursos del territori.
- Tutoritzar als joves de la comarca que ho sol·licitin i necessitin, així realitzar un

itineraris d'inserció laboral o de retorn al sistema educatiu, segons necessitats i
preferències.

- Treballar aspectes relacionats amb la identificació i desenvolupament de les
competències  clau  per  l'ocupabilitat,  l'aproximació  al  context  laboral,
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identificació de competències bàsiques i transversals, anàlisi de l'ocupabilitat i
recerca de feina.

- Treballar, transversalment i en xarxa, amb la participació dels agents socials,
centres educatius, entitats formatives, centres de serveis socials i salut i ens
locals de la comarca del Gironès.

- Col·laborar en el disseny de projectes i programes d'àmbit local i comarcal per
fomentar l'ocupació juvenil.

5- Finançament
La  subvenció  per  aquest  programa  és  de  36.800  euros  per  establir  1  unitat
especialitzada  en  ocupació  juvenil  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària
D/460000100/3310/0000, D/460000157/331C/0000, D/469000100/3310/0000 i
D/469000157/331C/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per
a l'any 2019 i tenen el caràcter de plurianual per a l’any 2021.

L’article 6 de la Resolució TSF/2690/2019, de 9 d’octubre estableix el cofinançament
del 50% de l’actuació en el marc del Programa operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020,
CCI 2014ES05M9OP001, del Fons Social Europeu, dins de l’Objectiu Temàtic 8, l’Eix
Prioritari 1, la Prioritat d'Inversió 8.7, l'Objectiu Específic 8.7.1

El pagament de la subvenció atorgada al Consell Comarcal del Gironès es farà de la
manera següent:
Un 80% en concepte de bestreta que es tramitarà una vegada notificada la resolució
d’atorgament i per la qual no s’exigeixen garanties. El pagament del 20% restant es
tramitarà un cop l’activitat subvencionada hagi estat degudament justificada, d’acord
amb el que estableixi la normativa aplicable.

Els pagaments es podran fraccionar en parts  d’acord amb el  Pla de Tresoreria del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats.

Amb la signatura d'aquest conveni, l’Ajuntament de Celrà s’incorpora a les condicions
pactades amb la resta de municipis del Gironès.

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

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

8- Comissió de Seguiment
Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada part
signant per  tal  de tractar  les  incidències  que es pugin produir  i  per seguir-ne les
evolucions.
Es  designa a la  Consellera  comarcal  de  joventut  com a responsable,  per  part  del
Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest
conveni.

9- Vigència
El present conveni serà vigent des de 1 de gener de 2020 de 31 de desembre de 2020.

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

11- Protecció de dades
Cada part tractarà les dades personals dels representants o interlocutors de l’altra part
com a responsable del tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de
protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril  de 2016). La finalitat del tractament serà gestionar el conveni i portar a
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terme  les  actuacions  que  se’n  deriven.  La  legitimació  del  tractament  té  el  seu
fonament en les relacions jurídiques formalitzades per mitjà d’aquest document (art.
6.1.b  del  Reglament  general  de  protecció  de  dades).  Per  a  l’exercici  dels  drets
reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació,
portabilitat, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) cada part es
podrà adreçar a l’altra de conformitat amb les dades de contacte que figuren en aquest
conveni.

12- Causes de resolució
Són causes de resolució d'aquest conveni:

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

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

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  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López 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

11. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ANNEX DEL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I  EL  CONSORCI  DE
BENESTAR  SOCIAL  GIRONÈS-SALT  PER  AL  DESENVOLUPAMENT  DEL
PROGRAMA D’ACOLLIDA I MEDIACIÓ COMUNITÀRIA (expedient x337/2017)

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Albert  López  Guàrdia,  regidor  d’Educació  i
Serveis Socials, que explica que amb l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració es
pretén donar continuïtat al servei d’acollida i mediació al municipi. 

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

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària de data 12 de desembre de 2017 es va aprovar el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de Benestar Social Gironès-
Salt per desenvolupar el Programa d’Acollida i Mediació Comunitària per a l’exercici
2018.
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2. La clàusula 6 del conveni estableix que la seva vigència abasta fins al dia 31 de
desembre de 2019, prorrogable expressament un any més mitjançant una addenda
prèvia sol·licitud presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu
venciment. 

3. És d’interès d’ambdues parts prorrogar aquest conveni de col·laboració per tal
de  continuar  desenvolupant  el  Programa  d’Acollida  al  municipi  de  Celrà  durant
l’exercici 2020. 

FONAMENTS DE DRET

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

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

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

ACORD 

Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el
Consell  Comarcal  del  Gironès  per  desenvolupar  el  Programa  d’Acollida  i  Mediació
Comunitària per a l’exercici 2020 i que s’adjunta com a annex a aquest acord.
 
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.

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

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

ANNEX

ADDENDA EXERCICI 2020 AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D’ACOLLIDA DEL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT

ENTITATS QUE INTERVENEN

D'una part,  el  Sr. Marc Puigtió Rebollo, conseller delegat del Consorci  de Benestar
Social Gironès-Salt;

De l’altra, l’Il·lm. Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde de l'Ajuntament de Celrà;

EXPOSEN

Atès el conveni marc de col·laboració subscrit entre el Consorci i l’Ajuntament de Celrà
pel desenvolupament del Programa d’Acollida i Mediació Comunitària del Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt per a l’any 2019;
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Atès  que  la  clàusula  setena  preveu  la  pròrroga  per  un  any  més  mitjançant  una
addenda;

Atès que és interès comú de les dues parts la pròrroga per un any més del Programa
d’Acollida i Mediació Comunitària del Consorci;

Sobre la base de tot l’exposat,  les parts  intervinents es reconeixen capacitat  legal
suficient per obligar-se i, de mutu acord, accepten el contingut següent

PACTEN

L’Ajuntament de Celrà farà efectiu el pagament al Consorci de Benestar Social Gironès-
Salt  de  la  quantitat  de  19.725,36  €,  que  correspon  a  12  mesos  de  servei,
concretament des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2020, a
raó de 30 hores de serveis setmanals. 

El pagament es farà semestralment, prèvia liquidació del servei prestat.

El conseller delegat del Consorci L’alcalde de l’Ajuntament de Celrà
de Benestar Social Gironès-Salt
Marc Puigtió Rebollo Daniel Cornellà Detrell

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  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López 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

12. DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DE  L’ANNEX  DEL  CONVENI  DE
COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ,  EL  CONSORCI  DE
BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
PER A EXECUTAR EL SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA (expedient x506/2017)

L’alcalde  explica que es tracta d’aprovar el conveni de col·laboració per tal que el
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i el Consell Comarcal del Gironès continuïn
oferint el servei d’atenció diürna (Centre Obert) al municipi de Celrà.

Seguidament, 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 plenària del dia 12 de desembre de 2017 l’Ajuntament de Celrà va aprovar el
conveni de col·laboració  entre l’Ajuntament de Celrà, el Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt i el Consell Comarcal del Gironès per prestar el servei d’atenció diürna de
Celrà, amb una vigència fins al dia 31 de desembre de 2019.
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Es d’interès de l’Ajuntament continuar oferint  aquest servei  durant  l’exercici  2020,
amb un cost total de 11.582,68 €. 

FONAMENTS DE DRET

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

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

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

ACORD 

Primer.  Aprovar l’annex al  conveni  de col·laboració  entre l'Ajuntament de Celrà,  el
Consorci  de  Benestar  Social  Gironès-Salt  i  el  Consell  Comarcal  del  Gironès  i  per
executar  el  servei  d’atenció diürna de Celrà,  que s’adjunta com a annex a aquest
acord.
 
Segon. Autoritzar la despesa de 11.582,68 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
número 70.2312.25900 “Consorci Benestar Social. Centre Obert” del pressupost vigent
de la corporació.

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

Quart.  Comunicar  aquest  acord  al  Consell  Comarcal  del  Gironès i  al  Consorci  de
Benestar Social Gironès-Salt, i a Comptabilitat i Tresoreria de la corporació. 

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

ANNEX

ANNEX  2020  AL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE
CELRÀ,  EL  CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT I  EL CONSELL
COMARCAL DEL GIRONÈS PER EXECUTAR EL SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA DE
CELRÀ.

ENTITATS QUE INTERVENEN:

D'una part, el Sr. Joaquim Roca Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès,
facultat per acord del  ple de data  _______, assistit  pel  Sr. Jordi  Batllori  Nouvilas,
secretari general del Consell Comarcal del Gironès;

D'altra part, el Sr. Marc Puigtió Rebollo, conseller delegat del Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt, segons decret de presidència de data _______, assistit per la Sra.
M.  Lourdes  Palomino  Pellicer,  secretària  general  del  Consorci  de  Benestar  Social
Gironès-Salt;

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

Atès el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Celrà, el Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt i el Consell Comarcal del Gironès per executar el servei
d’atenció diürna de Celrà durant els exercicis 2018 i 2019;
Atès  que  la  clàusula  setena  preveu  la  pròrroga  per  un  any  més  mitjançant  una
addenda;
Atès que és interès comú de totes les parts la pròrroga per un any més el servei
d’atenció diürna de Celrà;
Sobre la base de tot l’exposat,  les parts  intervinents es reconeixen capacitat  legal
suficient per obligar-se i, de mutu acord, accepten el contingut següent

PACTEN

Primer. Prorrogar  el  conveni  subscrit  entre  l’Ajuntament  de  Celrà,  el  Consorci  de
Benestar Social Gironès-Salt i el Consell Comarcal del Gironès per a l’exercici 2020.

Segon. L’Ajuntament de Celrà farà efectiu el pagament de 11.582,68 € al Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt, corresponents a 12 mesos de servei des del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre de 2020. 

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  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López 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. DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DEL  PLA  ESTRATÈGIC  DE
SUBVENCIONS  DE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  PER  A  L’EXERCICI  2020
(expedient x103/2020)

L’alcalde explica que es tracta d’aprovar aquest Pla estratègic de subvencions que
recull les subvencions que l’Ajuntament ha d’atorgar durant l’exercici 2020. Conté les
aplicacions pressupostàries atorgades per a les diferents subvencions i després tan
sols caldrà redactar i aprovar les seves bases. 

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

L’article 8 i la disposició addicional 13a i 17a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, estableix que les administracions que proposin l’atorgament
de subvencions han de disposar  d’un Pla estratègic de subvencions que reculli  els
objectius i efectes que es pretenen, el termini per a la seva consecució, els costos
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previsibles  i  les  fonts  de  finançament,  tot  supeditat  al  compliment  dels  objectius
d’estabilitat pressupostària.

I el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general
de  subvencions,  defineix  un Pla  estratègic  de  subvencions  “com a l’instrument  de
planificació  de  les  polítiques  públiques  que tinguin  com a objecte  el  foment  d’una
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública”.

El pla estratègic de subvencions és un instrument de gestió de caràcter programàtic
sense rang normatiu. La seva virtualitat es desplega en l’àmbit intern de l’Ajuntament
de Celrà, sense incidència directa en els particulars i, per tant, sense crear drets o
obligacions per a ells. La seva efectivitat quedarà condicionada a les diverses línies de
subvencions i a la disponibilitat pressupostària.
 
L’Ajuntament  de  Celrà,  fidel  als  principis  rectors  definits  en  la  Llei  general  de
subvencions i en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, així com als principis recollits
en les lleis de transparència, accés a la informació pública i bon govern, vol que els
ajuts,  les subvencions i transferències que concedeixi l’any 2020 siguin públiques i
estiguin  instrumentalitzades  a  través  d’un  Pla  Estratègic  de  Subvencions  de  la
corporació.

Consta en l’expedient l’informe emès per la Secretària de la Corporació.

FONAMENTS DE DRET

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

 Bases d’execució de pressupost

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

ACORD

Primer. Aprovar  el  Pla  Estratègic  de  Subvencions  de  l’Ajuntament  de  Celrà  per  a
l’exercici 2020, i que s’adjunta com a annex a aquest acord.

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

ANNEX

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre) en la seva exposició de
motius estableix, per a les administracions públiques, la necessitat d'elaborar plans
estratègics de subvencions, on es relacionin els objectius i els efectes que es pretenen
aconseguir,  amb  els  costos  previsibles  i  les  seves  fonts  de  finançament,  per  tal
d'adequar les necessitats públiques que s'han de cobrir a través de les subvencions
amb les previsions de recursos disponibles. 

Disposar i aprovar un pla estratègic de subvencions és un element més del procés de
racionalització  de  les  administracions  públiques,  que  fa  que  la  gestió  de  les
subvencions  es  realitzi  d'acord  amb  els  principis  de  publicitat,  transparència,
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concurrència,  objectivitat,  igualtat  i  no-discriminació,  així  com  l'eficàcia  en  el
compliment dels objectius fixats i l'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos
públics, amb subjecció al compliment de l'estabilitat pressupostària.

El contingut del Pla Estratègic de subvencions es regula en els articles 10 a 15 del
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei general
de subvencions. 

Val  a  dir,  que  les  subvencions  són  també  una  de  les  activitats  estratègiques  de
l’Ajuntament  de  Celrà,  en  tant  que  constitueixen  el  mitjà  legal  per  fomentar  i
col·laborar en totes les iniciatives sorgides en el territori que participen de les sinergies
necessàries per optimitzar el treball conjunt de tots els agents socials i econòmics.

És aquest aspecte programàtic  i  alhora dinàmic del present Pla Estratègic que ens
porta a concretar els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el
costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-ho, en qualsevol cas tal
com ja s'ha fet esment, al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, que
estableix  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera. 

L’Ajuntament de Celrà s'insta a sotmetre l'atorgament de les subvencions als principis
que la mateixa Llei general de subvencions (Llei 28/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions) estableix en el seu article 8.3, i que són: 

a) Principi de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació 
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats 
c) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics 

A part també, l'atorgament de les subvencions tindran com a pilars fonamentals: 

a) La planificació i integració de les actuacions 
b) La distribució equitativa i sostenible dels recursos disponibles 
c) La cooperació entre administracions 
d) La col·laboració amb els diversos agents del territori del municipi de Celrà 
e) L'austeritat en la despesa 
f) La total transparència en la gestió pública
g) La subjecció als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
h) L'assegurament de l'equilibri pressupostari 

Article 1. OBJECTE 

L'objecte del present document és el  Pla Estratègic de Subvencions per a l'exercici
2020. 

Article 2. DURADA 

Exercici 2020. 

Article 3. FINANÇAMENT

L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requereix la inclusió
de les consignacions pressupostàries suficients i adequades en el Pressupost General
de l’Ajuntament de Celrà per a l'exercici 2020.

La  concessió  de  subvencions  queda  supeditada  al  compliment  dels  objectius
d’estabilitat pressupostària, pel que les consignacions pressupostàries que s’aprovin i
les  bases  reguladores  de  la  seva  concessió  s’ajustaran  en  tot  moment  a  aquests
objectius.
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L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a
favor  dels  potencials  beneficiaris,  que  no  podran  exigir  cap  indemnització  o
compensació en el cas de que el Pla no es porti a la pràctica en els propis termes. 

Article 4. PRINCIPIS GENERALS D’AQUEST PLA

Són principis generals d'aquest Pla els següents:

- Publicitat i lliure concurrència mitjançant convocatòria prèvia en la qual es
garanteixi l'objectivitat, transparència, publicitat, concurrència i igualtat en la
distribució de fons públics, això sense perjudici de la possible concessió directa
que, de conformitat amb el que s'estableix en la norma aplicable, haurà de
comptar amb la deguda consignació pressupostària prèvia.

- Concessió  conforme  a  criteris  objectius  prèviament  establerts  en  la
convocatòria  a  fi  de  garantir  el  coneixement  previ  dels  mateixos  pels
potencials beneficiaris.

- Eficàcia en el compliment dels objectius marcats i eficiència en l'assignació de
recursos públics, havent-se de justificar quantitativa i qualitativament.

- Control i anàlisi de l'adequació de les finalitats de les entitats sol·licitants als
principis  d'igualtat  i  no  discriminació  en  l'exercici  de  les  activitats
subvencionades.

Article 5. BENEFICIARIS 

L’Ajuntament de Celrà concedirà subvencions a favor de persones i/o entitats privades
amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o
per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

Article 6. FINANCIACIÓ

El finançament de les subvencions que concedeixi  l'Ajuntament de Celrà es durà a
terme  amb fons  propis,  amb càrrec  al  Capítol  IV  dels  Pressupostos  de  Despeses
Municipals dels exercicis corresponents.

Amb  caràcter  general,  per  a  tota  mena  de  subvencions  que  es  concedeixin  per
l'Ajuntament  de  Celrà,  el  termini  de  desenvolupament  d'aquestes  actuacions  serà
sempre anual, sense perjudici d'aquelles activitats que es consolidin en el temps, o
l'actuació del qual necessiti un termini major a l'exercici anual, i en aquest cas, hauran
de continuar complimentant anualment els requisits que estableixin les bases.

Article 7. TIPOLOGIA 

L’Ajuntament de Celrà estableix les subvencions en les següents matèries:
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Política Descripció Crèdits inicials
BENESTAR COMUNITARI. Foment recollida selectiva 25.500,00           
Total BENESTAR COMUNITARI. 25.500,00           
SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL. Consorci Benestar Social. Ajuts  Urgència social 2.700,00            
SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL. Ajudes a famílies 9.000,00            
Total SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL. 11.700,00           
SANITAT. Germandat Donadors de Sang de Girona i Fundació Esclerosis M 800,00               
Total SANITAT. 800,00               
EDUCACIÓ. Programa reutilització llibres, proj. educatiu escola Aulet 1.500,00            
EDUCACIÓ. Aportació escola Aulet i AMPA escola Aulet 1.250,00            
EDUCACIÓ. Ajuts sortides escolars escola Aulet 1.000,00            
EDUCACIÓ. Programa reutilitz. llibres, proj. educatiu escola Falgueres 1.500,00            
EDUCACIÓ. Aportació escola Falgueres i AFA escola Falgueres 1.250,00            
EDUCACIÓ. Ajuts sortides escolars escola Falgueres 1.000,00            
EDUCACIÓ. Aportació AMIPA EB Trapelles 250,00               
EDUCACIÓ. Aportació AMIPA EB Gínjols 250,00               
EDUCACIÓ. Aportació IES. Treball de recerca 2.100,00            
EDUCACIÓ. Ajuts sortides escolars IES 1.000,00            
EDUCACIÓ. Aportació Institut de Celrà i AFA Institut 2.500,00            
EDUCACIÓ. Beques casals estiu i activitats extraescolars 16.000,00           
Total EDUCACIÓ. 29.600,00           
CULTURA. Aportació entitats cíviques i culturals 5.000,00            
CULTURA. Animal a l'Esquena 2.500,00            
CULTURA. Entitats educació en el lleure 4.000,00            
CULTURA. Associació Juvenil Esplai Celrà 2.500,00            
CULTURA. Casal de la gent gran Can Ponac 6.000,00            
CULTURA. Festa Homenatge a la Vellesa i altres 4.000,00            
CULTURA. Entitats organitzadores de festes 5.000,00            
CULTURA. Associació Sardanista de Celrà. Aplec 1.800,00            
CULTURA. Assoc. Juvenil Comissió Reis Celrà. Cavalcata reis 1.200,00            
CULTURA. Associació Pessebre Vivent 1.100,00            
Total CULTURA. 33.100,00           
ESPORT. IES per ús pista per rítmica 1.300,00            
ESPORT. Transferències entitats esportives 12.000,00           
ESPORT. Transf. joves esportistes estatals, europeus, mundial i JJOO 500,00               
Total ESPORT. 13.800,00           
COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.Associació de Comerciants de Celrà. 5.000,00            
Total COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES. 5.000,00            
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL. Fons de solidaritat i Cooperació 18.000,00           
Total SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL. 18.000,00           
Total TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. -                     
Total general 137.500,00         

El volum de subvencions corrents pressupostades al 2020 destinades a donar suport a
activitats municipals és de 137.500,00 euros. D’aquestes aportacions destaquen, les
destinades  a  la  cultura  amb  33.100,00  euros  que  suposa  un  24%  del  total,  les
destinades a l’educació amb un total  de 29.600,00 euros, que suposa un 22% del
total,  les destinades al  benestar comunitari  amb un total  de 25.500,00 euros, que
suposa el 19% del total, les destinades a solidaritat amb un import de 18.000,00 euros
amb un 13% del total, les destinades a esports amb 13.800,00 euros amb un 10% i
les destinades a Serveis socials i promoció social amb 11.700,00 euros amb un 9% del
total.

I amb percentatges menys significatius tenim les, destinades al comerç i a les petites i
mitjanes empreses per import de 5.000,00 euros i les destinades a salut un import de
800,00 euros.

La major part dels recursos del capítol de transferències de capital estan destinats a la
rehabilitació d’edificis.

El  finançament  del  Pla  estratègic  de  subvencions  pel  2020  varia  en  funció  de  la
tipologia de les subvencions. Així les corrents (pressupostades al capítol 4) es financen
amb  ingressos  corrents,  les  quals  representen  el  2,5%  del  total  del  pressupost
d’ingressos de la Corporació (5.529.400,00 euros, en termes absoluts). Els ingressos
de capital i l’estalvi corrent permeten finançar les subvencions de capital.

Finalment, de l’anàlisi de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
emès per l’Interventor amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament de
Celrà per a l’exercici  2020, es desprèn que el  Pla estratègic de subvencions per a
aquest  exercici  s’ajusta  al  compliment  dels  objectius  que  fixa  la  Llei  d’estabilitat
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pressupostària, i que per tant les subvencions consignades en aquest pla, així com els
recursos que les financen també es supediten als mateixos objectius.

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  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López 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

14. MOCIÓ DELS  GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE LA CUP-AMUNT, FC-
ERC-AM  I  JXCELRÀ-JUNTS,  DE  REBUIG  A  LA  RESOLUCIÓ  DE  LA  JUNTA
ELECTORAL CENTRAL RESPECTE  EL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA
GENERALITAT  JOAQUIM  TORRA  I  L’EURODIPUTAT  ORIOL  JUNQUERAS
(expedient X50/2020)

L’alcalde explica que aquesta és una moció redactada per l’Associació Catalana de
Municipis i els grups municipals de la CUP-AMUNT, FC-ERC-AM i JxCELRÀ-JUNTS han
decidit portar-la al Ple. 

I es fa la següent proposta al Ple:

El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central
pretén executar la inhabilitació del Molt Honorable president de la Generalitat Joaquim
Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de
diputat electe del Parlament de Catalunya.
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya
respecte els motius de cessament del president del nostre país.

En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat
Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que
hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta
raó.
Aquestes  dues  resolucions  d’un  òrgan  administratiu  depenent  de  l’Estat  espanyol
s’afegeixen  a  la  llarga  llista  d’electes  i  institucions  del  nostre  país  que  pateixen
persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol
fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya.
Els ajuntaments catalans i  els seus electes també patim aquesta persecució i  hem
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per
trobar una solució política al procés.

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

ACORD

Primer. Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar
la inhabilitació del Molt Honorable president de la Generalitat Joaquim Torra i s’ordena

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972492001 – Fax: 972492788 – ajuntament@celra.cat –
www.celra.cat



                                                 Acta 1/2020
                      11 de febrer de 2020

la  retirada  de  la  seva  credencial  de  diputat.  L’esmentada  resolució  vulnera  tant
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.

Segon. Rebutjar  la resolució de la mateixa Junta Electoral  Central  en què nega la
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què
es  dictamina  que  hauria  d’haver  recollit  l’acta  d’eurodiputat  i,  per  tant,  tindria
immunitat  parlamentària.  A  més,  en  data  5  de  gener,  el  Parlament  Europeu  ha
reconegut  com a  eurodiputats  al  propi  Oriol  Junqueras,  Carles  Puigdemont  i  Toni
Comín.

Tercer. Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre
país.  S’ha  de  posar  fi  a  la  repressió,  la  judicialització  i  la  persecució  d’electes,
representants de la societat civil  i  institucions que, a més de no aportar solucions,
allunyen l’acord polític.

Quart. Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Cinquè.  Mantenir  el  compromís  com a  electes  locals  a  seguir  defensant  el  dret  a
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a que siguem els catalans els que decidim el
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.

Sisè. Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats,
a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l’ACM
i a l’AMI i al municipi agermanat d’Alenyà. I donar a conèixer el contingut d’aquesta
moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Manel Roqueta Casalprim, portaveu del GM PSC-
CP, que explica que s’absté en la votació d’aquesta moció tot i que creu en el fons de
la mateixa. És un moment tristíssim el que està succeint a Catalunya i cal sortir del
centre de la desobediència, de la judicialització i de les condemnes que hi ha hagut
posteriorment.  És  qüestió  de  sortir  i  de  normalitzar  la  vida  política  i  social  a
Catalunya i estem en un moment que s’ha obert un fil molt prim d’esperança que té
tensions per tots costats i que es pot trencar, però que pot portar la solució a tot
això que s’està vivint.  Es deixar treballar  la  gent que ha entrat  en tota aquesta
dinàmica i trobar entre tots la solució a aquest conflicte.

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

Vots a favor (12)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,
senyora Eulàlia  Ferrer Benito,  senyor Daniel  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López 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 JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

Abstencions (1)

GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim
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15. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT

No n’hi ha.

II
PART DE CONTROL

16. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA

Document Àrea

2020DECR000079 CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL: 4 DE FEBRER DE 2020 SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000078 CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL COM A NETEJADORA
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000077 INICIAR EXPED ADM PER TRAMITAR CTE ADM SUBMINISTRAMENT I OBRA ADQUISICIO 
CENTRIFUGA FANG

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000076 APROVACIO FACTURES EDICIO REVISTA LA LLERA DEL TER
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000075 APROVACIO REMESA FACTURES F/2020/3 SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000074 CONCESSIO AUTORITZACIO US ESPAIS MUNICIPALS
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000073 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000072 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000071 CONCESSIO AUTORITZACIO US ESPAIS MUNICIPALS SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000070 CONCESSIO AUTORITZACIO US ESPAIS MUNICIPALS
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000069 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRA: REPARACIO XARXA CLAVAGUERAM PUBLIC SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000068 ADJUDICACIO CTE SUBMINISTRAMENT: TAULA DE LLUMS I SUBMASTERS SALA TECNICA ATENEU
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000067 APROVACIO CONVENI COL·LABORACIO PER A FORMACIO PRACTICA EN CENTRES DE TREBALL SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000066 RECONEIXEMENT COMPLIMENT TRIENNIS A FAVOR D'EMPLEATS PUBLICS
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000065 APROVAR FACTURA LLUM I GAS CAFÉ ATENEU                                                                                            SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000064 RETORNAR FIANÇA RESIDUS CONSTRUCCIO
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000063 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000062 APROVACIO FACTURES RECOLLIDA PAPER I CARTRO
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000061 CONCESSIO AUTORITZACIO US ESPAIS MUNICIPALS SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000060 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: 5 TALLERS VIVENCIALS DE TRANSFORMACIO SOCIAL
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000059 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000058 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000057 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000056 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000055 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000054 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000053 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL SGI - SECRETARIA GENERAL I 
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INTERVENCIÓ

2020DECR000052 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000051 CONCESSIO AUTORITZACIO US TEATRE ATENEU                                                                                          
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000050 CONCESSIO AUTORITZACIO US SALA ENTITATS                                                                                             SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000049 EMISSIO TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIO                                                   
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000048 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO ESPECTACLE CALMA SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000047 REQUERIMENT NETEJA FINCA
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000046 AUTORITZACIO TRACTAMENT RESIDUAL VEHICLE SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000045 AUTORITZACIO REALITZACIO ANIVERSARIS EN LOCALS MUNICIPALS                                                       
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000044 APROVAR DEVOLUCIO REBUT ACTIVITAT ESPORTIVA SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000043 APROVACIO REMESA FACTURES F/2020/2
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000042 AUTORITZACIÓ REALITZACIO ACTIVITAT ESPORTIVA INSTAL·LACIONS MUNICIPALS                             SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000041 CONCESSIÓ BESTRETA
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000040 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA OBRA MENOR SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000039 RETORNAR FIANÇA RESIDUS CONSTRUCCIO
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000038 SOL SUBVENCIO DIGI: FOMENT PROJECTES SINGULARS DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC 
LOCAL

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000037 SOL SUBVENCIO DIGI: PROJECTES I ACCIONS PER ALS MEMBRES XSLPE
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000036 ESTABLIR NÚMERO MAXIM PARADES MERCAT SETMANAL SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000035 CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 21 DE GENER DE 2020                                                               
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000034 DECLARAR LA CADUCITAT SOL·LICITUD LLICENCIA AIRSOFT SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000033 AUTORITZACIO FESTES ANIVERSARI
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000032 ORDENAR PAGAMENT EN CONCEPTE DE FRANQUICIA DE LA POLISSA DE RC SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000031 CONSUM GAS I LLUM BAR ATENEU DESEMBRE 2019                                                                                  INT - INTERVENCIO

2020DECR000030 ADUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO I INSTAL·LACIO 6 FANALS                       
SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBM

2020DECR000029 AUTORITZAR PAGAMENT LOCOMOCIO I DIETES GENER 2020 RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000028 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA OBRA MENOR
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000027 DESESTIMACIO AL·LEGACIONS ST - SERVEIS TECNICS
2020DECR000026 DECLARAR CADUCITAT INSCRIPCIONS I APROVAR BAIXA PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS               HAB - PADRÓ D'HABITANTS
2020DECR000025 APROVACIO PLA SEGURETAT PPROJECTE OBRES INSTAL PLAQUES FOTOVOLTAIQUES BRIGADA       ST - SERVEIS TECNICS
2020DECR000024 2N PAGAMENT AJUTS EXTRAORDINARIS ACT EXTRAESCOLARS 18-19                                                     SS - SERVEIS SOCIALS

2020DECR000023 DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS CONSTRUCCIO                                                                                                URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000022 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIAOBRA MENOR
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000021 APROVACIO FACTURES F01-2020                                                                                                                     INT - INTERVENCIO

2020DECR000020 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: REDACCIO PROJECTE INSTAL PLAQUES FOTOV AULET                SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000019 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIAOBRA MENOR
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000018 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIAOBRA MENOR URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000017 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIAOBRA MENOR SGI - SECRETARIA GENERAL I 
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INTERVENCIÓ

2020DECR000016 ADJUDICACIO CTE SERVEIS: PERFECCIONAMENT EN SERIGRAFIA                                                             CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000015 ADJUDICACIO CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE EL SENYOR PETIT                                                           
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000014 ADJ CTE MENOR SERVEIS: CREACIO ACTIVITATS I TALLERS PROJECTE GEOGRAFIES VARIABLES 
MEMORIA                                                                                                                                                             

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000013 CONCESSIO LLICENCIA MUNICIPAL  OBRA MENOR
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000012 APROVACIÓ BAIXES EB D'INFANTS CURS 2019-2020 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2020DECR000011 APROVACIO LIQUIDACIONS PREU PB PRESTACIO SERVEI CURSOS I TALLERS ESPORTIUS                     
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2020DECR000010 CONCESSIO AUTORITZACIO US SALA ENTITATS                                                                                             CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000009 CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS COM A EDUCADORES EB                                                      RH - RECURSOS HUMANS
2020DECR000008 EXTINCIÓ CTE TREBALL COM A EDUCADORA EB                                                                                           RH - RECURSOS HUMANS
2020DECR000007 EXTINCIÓ CTE TREBALL COM A EDUCADORA EB                                                                                           RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000006 APROVAR CONVENI COL X FORMACIO PRACTICA EN CENTRES DE TREBALL                                           
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000005 AUTORITZACIO REALITZACIO ANIVERSARIS EN LOCALS MUNICIPALS                                                       CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000004 APROVACIO FACTURES F48-2019                                                                                                                     INT - INTERVENCIO

2020DECR000003 AUTORITZACIO REALITZACIO ANIVERSARIS EN LOCALS MUNICIPALS                                                       
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000002 APROVACIO LIQUIDACIONS PREU PB PRESTACIO SERVEI EMD                                                                  SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2020DECR000001 APROVACIO LIQUIDACIONS PREU PB PRESTACIO SERVEI CURSOS I TALLERS                                          
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2019DECR001015 AUTORITZACIO UTILITZACIO TEATRE ATENEU                                                                                               CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2019DECR001014 SEGON PAGAMENT SUBVENCIO PEL CICLE DE CONCERTS EL TERRAT DE CELRA 2019                          
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2019DECR001013 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO ESPECTACLE DE FOC CAVALCADA REIS                                                 CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2019DECR001012 INCOACIO EXPEDIENT PER DONAR DE BAIXA PERSONES DEL PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS HAB - PADRÓ D'HABITANTS
2019DECR001011 LIQUIDACIO EXECUCIO I NETEJA FINQUES                                                                                                     ST - SERVEIS TECNICS
2019DECR001010 APROVACIO LIQUIDACIO TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR DESEMBRE 2019 E BRESSOL              INT - INTERVENCIO
2019DECR001009 APROVACIO FACTURES F47-2019                                                                                                                     INT - INTERVENCIO

2019DECR001008 APROVACIO MOD PRESSUPOST 13-2019                                                                                                        
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2019DECR001007 APROVACIO PAGAMENT DIETES ASSISTENCIA A ORGANS GOVERN DESEMBRE 2019                           RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR001006 2N PAGAMENT AJUTS A FAMILIES PER A CASALS ESTIU 2019                                                                    ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ 
DE LES PERSONES

2019DECR001005 APROV MEMORIA CLIMATITZACIO CENTRE CULTURAL                                                                               ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR001003 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: IMPRESSIO I SERIGRAFIAT GLOBUS CAVALCADA REIS                 
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2019DECR001002 CONCESSIO AJUT ECONOMIC SOCIAL                                                                                                              SS - SERVEIS SOCIALS
2019DECR001001 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: AIXECAMENT PLANIMETRIC                                                             ST - SERVEIS TECNICS
2019DECR001000 AUTORITZACIÓ OCUPACIO ESPAI MUNICIPAL                                                                                               JO - JOVENTUT

2019DECR000999 DONAR-SE PER ASSABENTAT CANVI UBICACIO BASCULA                                                                            URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000998 AUTORITZACIO REALITZACIO ANIVERSARIS EN LOCALS MUNICIPALS                                                       
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2019DECR000997 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIAOBRA MENOR URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000996 APROVACIO CTE COPRODUCCIO PROGRAMA RADIOFONIC MAR I MUNTANYA                                     COM - COMUNICACIO

2019DECR000995 ACCEPTACIO INGRESSOS REDUCCIO EMISSIONS CO2                                                                                  
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000994 SOLICITUD PROGRAMA DIPSALUT PM01 DINAMITZACIO ITINERARIS SALUDABLES                              ES - ESPORTS
2019DECR000993 SOLICITUD PROGRMA DIPSALUT PM01 DINAMITZACIO PARC DE SALUT                                                 ES - ESPORTS

2019DECR000992 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO ESPECTACLE ZEPPELIN                                                                             CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2019DECR000991 AUTORITZACIÓ US MOLL ESTACIO FESTA CAP D'ANY                                                                                  JO - JOVENTUT

2019DECR000990 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: LLICENCIA PROGRAMARI COPIA DE SEGURETAT    
TIC - INFORMÀTICA I NOVES 
TECNOLOGIES
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2019DECR000989 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEI: TALLERS D'IL·LUSTRACIO FAMILIAR                                                  JO - JOVENTUT
2019DECR000988 APROVACIO FACTURES F46-2019                                                                                                                     INT - INTERVENCIO

2019DECR000987 2N PAGAMENT AJUTS SORTIDES ESCOLARS CURS 18-19                                                                             ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ 
DE LES PERSONES

2019DECR000986 DELEGACIO ATRIBUCIONS ALCALDIA                                                                                                               AL - ALCALDIA

2019DECR000985 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO CANONS AIRE CALENT                          
SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBM

2019DECR000984 CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL COM A TECNICA AUXILIAR DE JOVENTUT                                  CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000983 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO ELEMENTS DE JOC                                 
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ 
DE LES PERSONES

2019DECR000982 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: SERVEI TECNIC SONORITZACIO EN PRODUCCIONS AL TEATRE 
ATENEU                                                                                                                                                                 

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ 
DE LES PERSONES

2019DECR000981 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO ESTACIO RECARREGA
SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBM

2019DECR000980 NO APROVACIO FACTURA  PER PREU CONTRADICTORI SG - SECRETARIA

2019DECR000979 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: FORMACIO BANDA REDUCTORA DE VELOCITAT
SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBM

2019DECR000978 CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 17 DESEMBRE 2019                                                                    
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000977 INCOACIO PROCEDIMENT ADQUISICIO DIRECTA PORCIONS FINQUES                                                     SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000976 CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL COM A CONSERGE EQUIPAMENTS RH - RECURSOS HUMANS
2019DECR000975 INCOACIO EXPED ADM PER CTE ADM DE LICITACIO CLIMATITZACIO CENTRE CULTURAL                     ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000974 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: CONSTRUCCIO MUR CONTENCIO                                                      
SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBM

2019DECR000973 RETORNAR GARANTIA DEFINITIVA PER REPOSICIO BENS
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000972 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: PUBLICACIO ANUNCIS DIARI DE GIRONA 2020                             SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000971 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: SUBSCRIPCIO EL PUNT 2020                                                             CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000970 APROVACIO CALENDARI FISCAL 2020                                                                                                             
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2019DECR000969 APROVACIO CANON BAR ATENEU                                                                                                                   SG - SECRETARIA

2019DECR000968 AUTORITZACIO REALITZACIÓ FESTES ANIVERSARI DESEMBRE                                                                   CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2019DECR000967 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO LLUMS DE NADAL
SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBM

2019DECR000966 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO CORTINES IGNIFUGUES
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ 
DE LES PERSONES

2019DECR000965 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000964 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA  OBRA MENOR
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000963 APROVACIO FACTURES F45-2019                                                                                                                     INT - INTERVENCIO
2019DECR000962 PRÒRROGA CTE AODL                                                                                                                                        RH - RECURSOS HUMANS
2019DECR000961 APROVAR FACTURES CONSUM LLUS I GAS CAFE ATENEU                                                                           INT - INTERVENCIO
2019DECR000960 DONAR-SE PER ASSABENTAT ACTIVITAT ECONOMICA INNOCUA                                                              ST - SERVEIS TECNICS

2019DECR000959 DESESTIMACIO RECLAMACIO RESPONSABILITAT PATRIMONIAL                                                               SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000958 EMISSIO TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIO                                                   SS - SERVEIS SOCIALS
2019DECR000957 EXTINCIÓ CONTRACTE COM A NETEJADORA                                                                                                 RH - RECURSOS HUMANS
2019DECR000956 DONAR DE  BAIXA INFANT DE L'ESCOLA BRESSOL                                                                                        INT - INTERVENCIO
2019DECR000955 AUTORITZAR PAGAMENT LOCOMOCIO I DIETES DESEMBRE 2019                                                            RH - RECURSOS HUMANS
2019DECR000954 CONCESSIO BESTRETA                                                                                                                                        RH - RECURSOS HUMANS

2019DECR000953 DEC SOLICITUD PROGRAMES DIPSALUT PT01 PT02 I PT04 2020                                                               
SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBM

2019DECR000952 APROVACIO LIQUIDACIONS TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR NOVEMBRE E BRESSOL                  INT - INTERVENCIO
2019DECR000951 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL
2019DECR000950 APROVACIO FACTURES F44-2019                                                                                                                     INT - INTERVENCIO
2019DECR000949 DEC CONVOCATORIA PLE ORDINARI 10 DESEMBRE 2019                                                                           SGI - SECRETARIA GENERAL I 
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INTERVENCIÓ

2019DECR000948 ORDENAR 2N PAGAMENT SUBV EDUCACIO ARTISTICA AMPA AULET 18-19                                           ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ 
DE LES PERSONES

2019DECR000947 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC LOCAL

2019DECR000946  APROVACIO PLA SEGURETAT I SALUT CONSTRUCCIO COBERTA NAU BRIGADA                                    
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000945 APROVACIO BAIXES EB

2019DECR000944 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA ACTUALITZACIO ELEMENTS CONTRA
INCENDIS

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000943 RETORNAR FIANCA RESIDUS CONSTRUCCIO                                                                                                  AL - ALCALDIA

2019DECR000942 ACOLLIMENT SUBVENCIO GENCAT SUBSTITUCIO GESPA CAMP FUTBOL                                                 
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000941 REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000940 RECTIFICACIO ERROR MATERIAL RESOLUCIO
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ 
DE LES PERSONES

2019DECR000939 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: REPARACIONS SERRALLERIA ESPAIS MUNICIPALS
SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBM

2019DECR000938 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: REHABILITACIO TEULATS I CANALS CEMENTIRI MUNICIPAL
SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBM

2019DECR000937 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO PROJECTORS TIC - INFORMÀTICA I NOVES 
TECNOLOGIES

2019DECR000936 
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO LLICENCIES PROGRAMARI 
ANTIVIRUS

TIC - INFORMÀTICA I NOVES 
TECNOLOGIES

2019DECR000935 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA OBRA MENOR URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2019DECR000934 ORDENAR 2N PAGAMENT SUBV NENS EN MOVIMENT 18-19                                                                    
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ 
DE LES PERSONES

2019DECR000933 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 3 DESEMBRE 2019                                                              SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000932 INICI EXPED ADM TRAMITAR CTE OBRA CLIMATITZACIO PAVELLO PISCINES DE CELRA CON - CONTRACTACIÓ
2019DECR000931 INICI EXPED ADM TRAMITAR CTE OBRA CLIMATITZACIO PORXO PISCINES DE CELRA CON - CONTRACTACIÓ

2019DECR000930 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: MANTENIMENT SERVIDORS
TIC - INFORMÀTICA I NOVES 
TECNOLOGIES

2019DECR000929 CONCESSIÓ AJUT ECONOMIC URGENCIA SOCIAL                                                                                         SS - SERVEIS SOCIALS

2019DECR000928 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS MUNICIPALS ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ 
DE LES PERSONES

2019DECR000927 DEC DECRET SOLICITUD SUBVENCIO GENCAT EMDC                                                                                   
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2019DECR000926 DONAR PER FINALITZAR PROCEDIMENT SANCIONADOR D'INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA SE - SERVEIS DE SUPORT A 
SECRETARIA

El Ple es dóna per assabentat. 

17. PRECS I PREGUNTES

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

1. Cavalcada de Reis: va estar molt bé i li va agradar moltíssim, tot i que va
haver-hi  un  detall  que  no  li  va  acabar  d’agradar  i  és  que  davant  de  la
cavalcada hi havia una estelada. La cavalcada és un acte de tot el poble i
l’estelada en representa una part però en aquests actes, que són de tothom,
seria bo que no hi haguessin banderes de cap tipus i que tan sols es posés
l’estrella de Nadal. A banda d’això, li va agradar molt tot.  

2. Els carrers Aumet i Canigó no tenen ben adaptat el pas de vianants perquè no
estan rebaixats. Hi ha prevista alguna actuació al respecte?
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3. Del carrer nou que va del cementiri a les escoles no està feta la vorera i pot
donar problemes a la gent per transitar-hi. 

4. A  la  carretera  de  Palamós  hi  ha  passos  de  vianants  que  no  estan  ben
il·luminats.

5. Al carrer Germans Sàbat amb la cruïlla a la carretera de Palamós, just davant
de la pizzeria, el primer aparcament que hi ha està totalment enganxat al pas
de vianants i considera que és una mica perillós per a la mainada que surt de
sobte  i  potser  seria  interessant  eliminar,  almenys,  aquesta  plaça
d’aparcament.

El  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,  regidor  de  Règim  Intern,  Esports,  Promoció
Econòmica i Habitatge, respon el següent:

2. Fa uns 15 dies que s’han instal·lat dos bàculs a banda i banda i també s’ha
asfaltat el tros del carrer Germans Sàbat que va de la carretera de Palamós
fins al carrer Cabanya, que era de doble direcció i ara s’ha convertit en una
única. En tota aquella zona s’ha fet una actuació important per tal de garantir
la seguretat dels vianants en el creuament de la via d’una banda a l’altra de la
carretera.  Cal  recordar  que  aquesta  carretera  és  competència  de  la
Generalitat de Catalunya i que en aquesta cruïlla de Germans Sàbat amb la
carretera fa molt temps que l’Ajuntament està insistint que cal posar un altre
semàfor perquè el poble ha crescut cap a aquella banda i on abans no existia
problema  per  creuar  d’una  banda  a  l’altra  ara  sí  existeix.  La  Generalitat
sempre ha respòs que entén el problema però que si fa falta un semàfor l’ha
de pagar l’Ajuntament. I tot i que no hauria de ser una despesa municipal,
s’ha entès que cal prioritzar la seguretat de les persones als diners i per això
la corporació l’ha acabat instal·lant.   

I malgrat ser-hi ja els dos bàculs, encara no hi ha la lluminària tot i que els
forats estan fets. Per tant, no caldrà eliminar cap plaça de pàrquing perquè el
semàfor ja donarà prioritat de pas als vianants en les quatre cantonades així
com també  als  vehicles  que  des  del  carrer  Cabanya  vulguin  passar  a  la
carretera de Palamós sentit Bordils o sentit Girona.

1. La  Cavalcada  de  Reis  no  l’organitza  l’Ajuntament  de  Celrà  sinó  una
organització des de fa moltíssims anys i la bandera estelada i la senyera, des
de que ell viu en aquest poble, sempre han estat presents en aquest acte. La
diferència és que mai han generat polèmica i ara sí per la situació actual, però
no per això s’han posat precisament ara aquests símbols i la gent del poble
pot confirmar tranquil·lament que l’estelada es posa des de fa almenys 15
anys.  En  tot  cas,  sí  que  pot  traslladar  aquesta  petició  sorgida  al  Ple  a
l’Associació que organitza la Cavalcada, doncs en tots els seus anys d’història
mai l’ha organitzat l’Ajuntament. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Daniel Jiménez Elvira, regidor de Compromís
Nacional i Internacional i Cultura, que afegeix que aquesta Associació porta molts
anys organitzant la Cavalcada i l’estelada sempre ha estat present, amb altres equips
de govern i partits polítics. No ha tingut la revolada que ara té, potser perquè ara és
un símbol de repressió, de persecució, d’exili i de presos polítics i abans no ho era.
L’organització  de  la  Cavalcada  de  Reis  és  democràtica,  assembleària  i  oberta  a
tothom i on tothom aporta idees.  Últimament,  i  a part de la persecució política,
també ha existit  en l’organització  el  debat  relatiu  a noves persones de diferents
orígens que han volgut participar, del paper de tasques que fins ara es tenia assumit
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que tan sols podien ser realitzades per homes i  que ara coorganitzen i  colideren
també les dones. Per tant, és l’Associació la que ho organitza tot i, com a polítics, no
s’hi poden ficar.    

El Sr. Roqueta respon que, comparat amb altres pobles on ell ha viscut, a Celrà s’hi
està molt bé pel que fa als símbols ja que ell ha deixat d’anar a sopars de festes
majors d’alguns pobles perquè es tractava de verdaders mítings polítics i això, aquí,
no ho ha trobat. 

Però també és cert que, segons les últimes eleccions generals, aproximadament el
30 % de la gent de Celrà va votar opcions no independentistes i la bandera de la
Cavalcada no els representa. I tot i que la gent segurament no es va fixar perquè
portava els nens a gaudir de la Cavalcada i dels Reis Mags, repeteix que és una festa
de tots i per això tan sols s’hauria de representar l’estrella d’Orient. I per a ell aquest
assumpte ja no té més importància. 

L’alcalde respon al Sr. Roqueta el següent:

2. Des dels darrers anys hi ha un pla d’accessibilitat al poble que s’ha anat
aplicant i pel qual s’han anat arreglant els guals que tenien més ús i més
demanda de reparació o construcció al voltant d’espais on la gent havia
d’anar amb cotxets o amb cadira de rodes, per exemple. 
Pel que fa a la resta de carrers que ha indicat el Sr. Roqueta, l’alcalde
indica que ja ho revisaran. Però cal tenir en compte que molts d’aquests
carrers són antics i que s’ha prioritzat on hi ha major moviment i en funció
de la demanda veïnal, com el que s’arreglarà properament al Polígon.  

4. Fa 4 o 5 anys es va instal·lar lluminària en tots els passos de vianants de
la carretera de Palamós, que abans no n’hi havia, i diferenciada per tal
que ressaltés encara més. I  el  fet  que no estigui  molt  il·luminat es fa
expressament per tal  que la gent que s’apropa en cotxe vegi millor  la
diferència. Però ja ho revisarà amb els tècnics i que confirmin si la llum és
la idònia.   

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Miquel Rossell Molar, representant del  GM FC-
ERC-AM, que pregunta el següent:

1. Canvi  de  gespa  del  camp de  futbol:  hi  ha  una  llista  de  gent  que  vol
guardar un retall de la gespa antiga. Es pot posar part d’aquesta gespa al
pati de l’escola bressol? 

2. La  setmana  que  ve  tindrà  lloc  el  Consell  Infantil  a  les  escoles  Aulet  i
Falgueres, on els nens proposaran coses i demana a l’alcalde si les podrà
comentar i donar-les a conèixer.

3. Com funciona la plantada d’arbres? Va repartida per zones? 

La Sra.  Ferrer,  regidora de Salut  i  Medi  Ambient,  respon que  es  va  parlar  amb
l’Associació Galanthus per concretar la zona més adequada per plantar els arbres i
s’ha decidit tot a nivell tècnic, no a criteri dels nens. 

El  Sr.  Bartis,  regidor de Règim Intern, Esports,  Promoció Econòmica i  Habitatge,
respon que desconeix que s’estigui fent una llista de gent per obtenir un tros de la
gespa antiga. Però, en tot cas, un cop es redacti el Plec de clàusules i s’adjudiqui el
contracte a una empresa el primer que es farà es preguntar si és possible reubicar la
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gespa antiga en un altre lloc com a camp d’entrenament de futbol 7 i per a partits
d’escoleta o mainada no federada. D’aquesta manera s’allibera el camp i es poden
celebrar alguns partits els dissabtes en lloc dels diumenges, per exemple.

I la resta de gespa serviria per reubicar-la en altres àmbits del camp de futbol com
darrera de la porteria que toca la via del tren i també al tancat on actualment estan
les banquetes dels jugadors. 
 
Si  un  cop  fet  això  encara  sobra  gespa,  es  repartiria  entre  aquelles  persones
interessades a tenir-ne un tros. 

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Albert  Lopez  Guàrdia,  regidor  d’Educació  i
Serveis Socials,  que explica que els patis de les escoles bressol, a l’igual que les
aules interiors, i en virtut del projecte educatiu que es va refer amb l’equip educatiu
de  les  escoles  i  a  partir  de l’assessorament  que  es va  posar  per  part  de  l’Àrea
d’Educació,  es va definir  aquest  espai com un espai educatiu més i,  per tant,  el
projecte  de  remodelació  i  d’intervenció  al  pati  no  surt  de  l’Ajuntament  sinó  del
consens de l’equip educatiu. 
Aquest projecte educatiu inclou un projecte de pati que inclou un jardí, perquè la
intenció  és  convertir  els  patis  en  jardins.  De  fet,  ja  s’han  realitzat  vàries
intervencions plantant arbustos per fer laberints, crear desnivells, arreglar el talús
existent a l’escola bressol Trapelles, etc.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Robert Vilà Brugués, portaveu del GM FC-ERC-
AM, que pregunta si encara està pendent de resoldre l’any de pròrroga del FEDER, a
la qual cosa l’alcalde respon afirmativament.     

El Sr. Vilà pregunta per la situació actual del magatzem de la brigada municipal, a la
qual cosa l’alcalde respon que es va acabar la teulada per poder instal·lar les plaques
fotovoltaiques i al llarg d’aquest any s’acabaran de fer els tancaments i el terra. El fet
que la primera empresa que estava fent l’obra desaparegués d’un dia per l’altre i que
la segona empresa renunciés just després de formalitzar l’acta de comprovació de
replanteig  ha  ocasionat  que  tot  hagi  anat  molt  més  lent,  però  aquest  any  tot
s’acabarà. 

CLOENDA.  Sense  cap altre assumpte per tractar, l’alcalde  conclou  la  sessió  i
l’aixeca a les 21.30 hores del què, com a secretària, dono fe.
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