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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 2/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 10 de març de 2020
Horari: de 20.00 h a 21.35 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 10 de març 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
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, que s’incorpora al punt 4 de l’ordre del dia
Sra. Anna Maria Coll Pascual
Sr. Miquel Rossell Molar
Sr. Manuel Roqueta Casalprim
Sr. David Mas Roselló

Secretària 
Sra. Rosa Maria Melero Agea

Absent
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, que excusa la seva assistència
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DESENVOLUPAMENT     DE     LA     SESSIÓ  

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

I
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE FEBRER
DE 2020

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 l’acta que es va
distribuir amb la convocatòria.

No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa l’acta de la sessió 11 de
febrer de 2020 s’aprova per unanimitat.  

2. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 134/2020, DE 13 DE
FEBRER,  D’APROVACIÓ  DE  LA  LIQUIDACIÓ  DEL  PRESSUPOST
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019 (expedient x84/2020)

L’alcalde fa una explicació detallada del Decret d’Alcaldia 134/20, de 13 de febrer, en
virtut del qual s’aprova la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2019 i
que és el següent:

D’acord amb l’expedient de tramitació de la liquidació pressupostària corresponent a
l’exercici  2019,  que comprèn el  pressupost  de 2019 i  els  pressupostos tancats  de
l’Ajuntament.

De conformitat amb l'informe emès per l’Interventor municipal en data 11 de febrer de
2020

HE RESOLT

Primer. Aprovar  el  resultat  pressupostari  corresponent  a  l'exercici  2019  de
l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposen els articles 96 i 97 del RD 500/1990
i Regla  57 de l’Ordre HAP/1781/2013,  de 20 de setembre per la que s’aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, d'acord amb les següents dades:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 

CONCEPTES
 DRETS 

RECONEGUTS NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
 AJUSTAMENTS 

 RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 5.517.956,59       4.824.005,42      693.951,17      

b.Altres operacions no financeres 351.413,99          1.019.211,25      667.797,26 -     

1. Total operacions no financeres (a+b) 5.869.370,58       5.843.216,67      26.153,91        

2. Actius f inancers 5.700,00              5.700,00             -                       

3. Passius financers -                           -                          -                       

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 5.875.070,58       5.848.916,67      26.153,91       

AJUSTAMENTS

4. Crèdits gastats f inançats amb romament líquid de tresoreria per a despeses generals 580.166,94     

5. Desviacions negatives de financiació de l'exercici 49.119,24       

6. Desviacions positives de f inanciació de l'exercici 191.604,73     437.681,45      

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 463.835,36     

Segon. De conformitat amb el que disposen els articles 101 a 103 del RD 500/1990,
aprovar l'Estat de romanent de Tresoreria d'acord amb el següent detall:

COMPONENTS

1. Fons líquids 3.603.355,08     3.564.651,86     

2. Drets pendents de cobrament 1.264.547,28     1.437.963,44     

+ del Pressupost corrent 348.849,59  611.604,07  
+ del Pressupost tancat 859.020,98  726.210,47  
+ de Operacions no pressupostàries 56.676,71     100.148,90  

3. Obligacions pendents de pagament 734.379,10        753.625,04        

+ del Pressupost corrent 129.374,97  209.180,60  
+ del Pressupost tancat -                      -                      
+ de Operacions no pressupostàries 605.004,13  544.444,44  

4. Partides pendents d'aplicació -                            7.271,00 -             

- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva -                     7.271,00          
+ pagaments pendents d'aplicació definitiva -                     -                     

I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 4.133.523,26     4.241.719,26     

II. Saldos de dubtós cobrament 669.215,48        654.337,31        
III. Excés de finançament afectat 481.312,47        380.112,20        

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 2.982.995,31     3.207.269,75     

IMPORTS 2019 IMPORTS 2018

ESTAT DEL ROMANENT  DE TRESORERIA

Tercer.  D'acord  amb el  disposa  l'article  90.2  de  RD 500/1990,  donar  compte  de
l'aprovació de la liquidació al Ple en la primera sessió que es realitzi.

Quart. D'acord amb l'article 91, de l'esmentat Decret, remetre còpia de la liquidació, a
la  Direcció  General  d'Administració  Local,  del  Departament  de  Governació  de  la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Economia i Hisenda.

El Ple es dóna per assabentat.
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3. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL

No n’hi ha.

4. 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  presentar  a  la  Universitat  de  Girona una  eina
d’autoavaluació de salut per part dels instituts de Secundària, de la qual la
tècnica de Joventut també va participar en la seva creació, i l’Institut de Celrà
va ser el promotor i va controlar-ne el seu procés.  

 A final  d’aquesta setmana començaran les obres per  rehabilitar  el moll  de
l’estació, que consisteixen a retirar el terra de fusta i ficar porland per tal que
quedi com el terra que hi ha a  l’Ajuntament. També es canviarà una biga i les
teules malmeses per tal d’acabar amb els problemes de goteres que hi ha. La
previsió és que aquestes obres s’acabin abans de final de mes. 

 A l’Aula 2 s’han incorporat dos joves més.

 El dia 16 de març comença la nova edició de primavera-estiu del Ketzal.  

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

EDUCACIÓ

 Ahir va començar el període de sol·licitud d’ajuts per a famílies per als casals
d’estiu, extraescolars i sortides i s’estendrà fins al dia 31 de març. En aquest
pressupost no hi ha hagut un increment de l’aplicació pressupostària per a
aquestes ajudes doncs l’any passat ja van passar de 12.000 Euros a 16.000
Euros. En primer lloc es prioritzen els casals d’estiu ja que es una època de
l’any  on  no  hi  ha  escola  i  l’objectiu  és  que  els  infants  de  famílies  sense
recursos  propis  puguin  també  tenir  accés  a  les  ofertes  educatives.  I  del
sobrant es deriva l’aplicació pressupostària de les extraescolars i les sortides.

 El dia 23 de març comencen les preinscripcions per a tots els infants que l’any
que ve començaran el curs de P3. L’Ajuntament enviarà una carta a totes les
famílies per reforçar la informació que arriba des del Departament. 

 El dia 30 de març, a les 18.30 h, hi ha una  xerrada oberta sobre com les
pressions socials afecten els infants a l’hora de configurar la seva identitat de
gènere. No és específica sobre la temàtica del gènere però vol incidir sobre la
pressió  social  que  hi  ha  a  través  de  la  publicitat  i  dels  entorns,  que
repercuteix sovint en els adults d’aquests infants i que fa que els mateixos
pares  condicionem  moltes  vegades  la  construcció  d’aquesta  identitat  de
gènere podent-se veure afectat el seu desenvolupament a nivell emocional i
cognitiu.     
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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

 El  passat  divendres  es  va  celebrar  la  primera  sessió  de  formació  de
comunicació  de  les  xarxes  socials  per  a  treballadors  municipals i  aquest
divendres  es  farà  la  segona.  L’objectiu  d’aquesta  sessió  és  prendre
consciència de la importància de la comunicació i de generar notícies sobre les
seves àrees i també dotar d’eines i recursos als treballadors que gestionen
xarxes socials de les seves àrees o de l’Ajuntament. 

 Avui  ha tingut lloc la  primera taula de tècnics que pretén ser un punt de
trobada dels tècnics i treballadors municipals per intercanviar coneixements,
veure problemàtiques que puguin tenir i compartir experiències. Aquesta taula
es farà de manera mensual. 

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

GENT GRAN

 Ha  fet  seguiment  amb l’Oficina  d’Atenció  a  les  Persones i  6  persones  es
beneficien del servei Atenció  a Domicili,  16 de l’Espai  Respir,  14 d’Atenció
Psicològica i 9 del transport adaptat. 

 S’ha trobat amb la Junta de Can Ponac i amb un dels seus membres van anar
al Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca del Gironès.  

IGUALTAT

 Durant la setmana s’han celebrat  actes relacionats amb el Dia de la Dona
Treballadora.

 El dijous 12 de març es farà un taller d’ulleres liles a la Biblioteca i un conta
contes. 

 Tindrà  lloc  una  jornada  d’emprenedoria  de    Gira  Mujeres  ,  a  Promoció
Econòmica.

  Es  continua  treballant  per  fer  el  diagnòstic  del  Pla  d’Igualtat  intern  de
l’Ajuntament.

En aquest punt s’incorpora el senyor Robert Vilà Brugués, portaveu del GM FC-ERC-
AM.

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

 S’ha  rebut  la  visita  de  l’Associació  GERD i  la  seva  associació  paral·lela  a
Guatemala i els dóna les gràcies. Amb la primera s’està col·laborant des de fa
molt temps i se centra en la lluita per a la neutralització de persones amb
discapacitat o multidiscapacitat.

Aquesta regidoria participarà demà en la primera jornada de discapacitat de
cooperació en relació amb la discapacitat de salut mental i vol fer una reflexió
al respecte pel fet de que hagi sigut aquesta tan sols la primera jornada que
s’ha celebrat.

 Recomana l’assistència  a  la  projecció,  aquesta  tarda a les  19 h  al  Teatre
Ateneu,  del documental “El Ter al límit”, que ha estat gravat per diferents
pobles de l’àrea del riu Ter i que tracta de la situació que pateix el riu.   

CULTURA

 La setmana que ve té una reunió amb diferents agents i administracions en
relació amb la  iniciativa    Apropa cultura  . Aquesta iniciativa té com a objectiu
facilitar l’accés al teatre i a altres ofertes culturals a persones que presenten
certes dificultats per poder-ho fer, no tan sols per motius econòmics sinó per
altre tipus de circumstàncies.     

 S’estan acabant d’ultimar totes les  activitats de la graella de la Festa Major
d’enguany.

 Pel  que  fa  a  les  propostes  i  activitats  culturals  del  mes de  març,  aquest
dissabte  es representa l’obra de teatre “Apnea”,  d’una jove companyia de
teatre i se’n recomana l’assistència perquè està creada i interpretada per una
celranenca que es diu .......
També hi ha l’espectacle infantil Baobab, el 15 de març, i el dia 28 de març El
viatge d’Ulisses,  de la companyia de teatre Garokada que ha guanyat varis
premis. 

 A final de mes assistirà, juntament amb la tècnica de Cultura, a la Mostra de
Teatre d’Igualada i valoraran quins són els espectacles més adients de cares a
l’any vinent. 

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

ESPORTS

 L’estiu passat es va fer “in situ” a la piscina un recull de propostes per tal que la
població digués quines millores volia en aquest equipament. I al pressupost de
l’any 2020 es va aprovar una aplicació pressupostària de 30.000 Euros destinada
a portar a terme una part d’aquestes demandes. 

A la Junta de Govern Local passada ja es va  adjudicar la construcció de dos
vestidors familiars i dos wc a la part de dalt de la piscina. És a dir, a la part del
darrera  on hi  ha  les  wc  i  dutxes  per  a  persones  amb discapacitat  hi  ha  un
magatzem destinat al bar i que estava molt desaprofitat. Aquest magatzem es
divideix en dos parts i seran dos vestidors familiars amb banquetes, penjadors i
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una dutxa per tal que la gent que va amb cotxet no hagi de baixar les escales
que hi ha a baix. I també es construiran dos lavabos a la part de dalt per tal que
la mainada pugui anar de manera autònoma i a la vegada controlats pels seus
pares.

I, també a petició de la gent, a la Junta de Govern està pendent d’adjudicar-se la
instal·lació d’una marquesina o carpa davant del bar de 10 metres de llargada i 7
d’amplada amb la finalitat de donar més amplada a aquest espai i poder-ne fer
un ús lúdic, doncs donarà per poder instal·lar 9 taules i 36 cadires.   

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 Del 14 d’abril i fins al 29 de maig s’inicia un curs gratuït d’operari de magatzem i
producció, de 170 hores lectives i 80 hores de pràctiques en empreses. També hi
ha incorporat el curs de portar carretons, que és una demanda de les empreses
que hi ha al polígon i en altres àmbits.  

 Fins al dia d’avui s’han intermediat 37 ofertes de treball, de les que s’han pogut
inserir laboralment 13 persones (6 dones i 7 homes).  

HABITATGE

 La setmana passada va participar en una jornada de treball celebrada per l’ACM
a Barcelona per explicar el Decret llei 17/2019 i que és la resposta més potent
que s’ha fet des de l’any 2007 quant a matèria d’habitatge. Aquest Decret llei
implica canvis importants com, per exemple, donar més garanties a les persones
vulnerables en relació amb l’habitatge i que obliga els grans tenidors i  grans
propietaris d’habitatges a que una part d’aquests habitatges siguin posats com a
lloguer social. 

Aquest Decret llei també dóna més eines a les administracions locals, com la
nostra, pel que fa al  dret de tempteig i retracte dels immobles que les entitats
financeres han incorporat en el seu patrimoni fruit d’execucions hipotecàries. I
Celrà ja s’ha donat d’alta en aquest procediment.

Tot això comporta modificacions en els planejaments urbanístics dels municipis.
Per  exemple,  els  municipis  que  tinguin  terrenys  qualificats  com  a  zones
d’equipaments és possible poder fer habitatges destinats a lloguer social.    

L’alcalde informa del següent:

 S’ha visitat el poble d’Alenyà per tal de concretar les activitats per a aquest any. 

 S’ha  reunit  amb  la  Junta  de  l’Associació  dels  Municipis  Porta  a  Porta de
Catalunya per crear-ne la nova i distribuir els càrrecs. 

 Ha participat en el Consell Infantil de l’escola Les Falgueres i els alumnes de 3r
d’ESO  de  l’Institut  van  visitar  l’Ajuntament  per  tal  de  conèixer  el  seu
funcionament dia a dia.

 S’ha assistit a l’Assemblea de les Vies Verdes i s’ha fet una reunió a Girona per
anar concretant i tancant aspectes tècnics i econòmics del carril bici de Celrà a
Girona. 
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 S’ha participat en els actes del Dia de la Dona.

 S’ha participat en l’Aplec de la Sardana, amb diferents actes a Can Ponac.

 Es va celebrar un  taller, organitzat pel CILMA (Diputació de Girona),  sobre el
canvi  climàtic i  que  va  comptar  amb la  presència  d’uns  quaranta  educadors
mediambientals. 

 Del 7 al 31 de març hi  ha una  exposició al Centre Cultural  La Fàbrica sobre
aquesta temàtica.

 Aquest  dissabte  l’Ajuntament  participarà  en la  presentació  de  l’Associació  de
Municipis  per a l’Energia  Pública i  es crearà amb la intenció de donar d’alta,
properament,  una associació de municipis  de Catalunya que lluiti  per tal  que
l’energia sigui pública i no estigui en mans privades, com en l’actualitat. Ja hi ha
uns 60-70 municipis catalans que han demostrat el seu interès a associar-se.  

 S’han realitzat  visites  d’obres, com a la Torre Desvern,  als nous lavabos del
pavelló de les piscines i al moll dels joves. 

 S’ha reunit amb Prodaisa per tal  d’avaluar els danys del Glòria i perquè ja ha
sortit  la  convocatòria  de  subvencions  de  l’ACA  per  sufragar  les  despeses
derivades del temporal i que l’Ajuntament pugui acollir-s’hi.

 Coronavirus:  

o Des de l’Ajuntament ja s’han iniciat les primeres accions entenent que
ja estem en una fase de pre-alerta.

o A Celrà no hi ha per ara cap cas d’aquesta malaltia i tothom pot estar
molt tranquil.

o Fa unes setmanes que han iniciat una coordinació amb el CAP i el seu
director per analitzar l’evolució del coronavirus al municipi i a l’entorn. 

o Celrà està controlat i no hi ha cap cas però tot i això ja s’ha començat
a treballar per tal que la gent prengui mesures i actuï amb normalitat.
S’han  instal·lat  dispensadors  de  sabó  i  desinfectants  en  tots  els
equipaments municipals.

o S’estan  penjant  en  diferents  espais  els  cartells  de  Salut  de  la
Generalitat de Catalunya perquè el que cal treballar ara entre tots i
totes és la prevenció.  Els  mitjans de comunicació  estan creant una
alarma  bastant  important  i  cal  tranquil·litzar  tothom  i  seguir  les
indicacions que provenen del Departament de Salut per tal de prevenir
la malaltia. 

o S’ha treballat ja en les diferents àrees de l’Ajuntament per tal que, si
arriba  el  cas  i  és  necessari,  es  pugui  fer  teletreball  des  de  casa,
especialment pels treballadors en situació de risc amb nens o persones
grans que són els mes susceptibles d’agafar aquesta malaltia  d’una
manera més greu que la normal.   

o S’han mantingut reunions amb la Junta de Can Ponac per tal de decidir
que algunes activitats no es facin i que es retardin en el temps. És un
espai de risc pel tipus d’usuaris que hi ha (persones de més de 65
anys i que poden tenir alguna malaltia respiratòria o de cor).

o Amb les xarxes socials l’àrea de Comunicació ja està començant a fer
feina de conscienciació de la població respecte de les mesures que cal
prendre per estalviar problemes posteriors. 
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o És cert que al poble s’han presentat ambulàncies de les què han baixat
persones vestides de blanc però tots els casos han donat negatiu. Si
una  persona  truca  amb  símptomes  o  creu  que  ha  pogut  estar  en
contacte amb algú amb aquesta malaltia , el protocol és aquest: venir
a fer la prova.

 Ja  s’està  treballant  el  conveni  de  col·laboració  amb  el  Departament  de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya pel canvi de titularitat
de dos trams de la carretera C-66 i del vial perimetral del polígon industrial
de Celrà i per a l’execució del projecte de rehabilitació del ferm i ordenació
d’accessos al vial perimetral de Celrà.  Aquest conveni no és el definitiu però
almenys ja hi ha un document sobre  què poder treballar. L’Ajuntament ja ha
demanat hora per reunir-se amb el Sr. Damià Calvet i començar a treballar
per poder materialitzar una demanda històrica del municipi. Això representa
una  fita  històrica  ja  que  han  passat  molts  i  molts  governs  per  aquest
Ajuntament  i  tot  just  ara  s’ha  aconseguit  una  proposta  de  conveni  i
començar-ne  a  parlar,  fins  al  punt  que  hi  ha  concreció  pel  finançament
d’aquest projecte. 

El Ple es dóna per assabentat.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

5. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
PER AL  FUNCIONAMENT D’UN PUNT D’INFORMACIÓ LOCAL D’HABITATGE
(expedient x212/2020)

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’aprovar un nou
conveni que es va formalitzar l’any 2017 i finalitzava l’any 2019 i que consisteix a
disposar d’un punt d’informació i assessorament quant a habitatge (ajudes, borsa de
lloguer social...) dos cops al mes. Fins ara el cost per a l’Ajuntament era de 1.560 €
però aquest cost no cobria les despeses que té el Consell Comarcal del Gironès quant
al pagament de les persones que realitzen aquest servei i, per tant, els anys 2021,
2022 i 2023 l’Ajuntament pagarà un total de 3.024 € anuals. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Manel Roqueta Casalprim, portaveu del GM PSC-
CP, que votarà a favor d’aquest punt doncs considera que és molt important que hi
hagi informació, però recorda la seva postura en els pressupost municipal a l’hora de
demanar que hi hagi una política important i decidida de l’equip de govern per tenir
habitatge assequible a Celrà. És important que la gent tingui un accés a l’habitatge i
aquí hi ha un dèficit important i cal recordar-ho.

El  Sr.  Bartis  respon que per això va participar  en aquestes jornades la setmana
passada i  que aquest  Decret  llei  dóna mes capacitat  als  ajuntaments.  Sí  que és
veritat que l’Incasol no té prou capacitat per generar l’habitatge que es demanda a
Catalunya i per això, a través de l’Institut Català de Finances tenen moltes capacitats
per finançar. Hi ha hagut un canvi sobre el qual s’està derivant cap a un habitatge de
lloguer social  i  no de compra i  així  es pot veure en el Decret llei.  Tot i  això,  la
capacitat d’un ajuntament com el de Celrà per poder comprar un bloc de pisos i
posar-los de lloguer és força petita. Això tan sols ho poden fer ajuntaments com el
de Barcelona, que tenen molta capacitat. En aquest aspecte, és més fàcil poder anar
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a un tempteig i retracte i comprar un habitatge que les entitats financeres posaran a
l’abast fruit de execucions hipotecàries. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Robert Vilà Brugués, regidor del GM FC-ERC-AM,
que pregunta quan entrarà en vigor aquest conveni.

El Sr. Bartis respon que entra en vigor l’any 2020 i tindrà una durada fins el 2023. 

El Sr. Vilà pregunta si aquesta despesa està inclosa en el pressupost, a la qual cosa
el Sr. Bartis contesta que l’any 2020 l’Ajuntament pagarà al Consell Comarcal del
Gironès l’import de 1.560 €, que actualment no cobreixen les despeses que li genera
dur a terme aquest servei i que, per tant, els anys 2021, 2022 i 2023 es pagaran
3.024 € anuals.     

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 del dia 14 de febrer de 2017 l’Ajuntament de Celrà va apro-
var el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal del
Gironès pel funcionament de l’oficina d’habitatge a Celrà, amb una vigència fins el dia
31 de desembre de 2019.

2. El Consell Comarcal del Gironès, en l’exercici de les seves competències en
matèria d’habitatge atorgades mitjançant el conveni signat amb l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya l’any 2014, té en funcionament l’Oficina d’Habitatge Comarcal, que
dóna servei a 26 municipis de la comarca i acull diferents serveis: assessorament i tra-
mitació  d’ajuts  per  pagar  el  lloguer,  expedient  de  rehabilitació  d’habitatges,  borsa
d’habitatge de lloguer protegit, registre de sol·licitants de pisos de protecció oficial, in-
formacions en matèria d’habitatge, etc.

3. L’Ajuntament de Celrà, plenament conscient de la necessitat d’apropar aquests
serveis al municipi per tal que els ciutadans puguin resoldre les seves qüestions i dub-
tes amb la major transparència i proximitat possible, vol  formalitzar un nou conveni
de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès per tal de poder continuar dispo-
sant d’un Punt d’Informació Local d’Habitatge a Celrà.

4. Per aquest motiu, es d’interès d’aquesta corporació formalitzar un nou conveni
de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès per tal de poder continuar dispo-
sant d’un Punt d’Informació Local d’Habitatge al municipi de Celrà.

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.

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

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

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

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 l’Ajuntament de Celrà i el Consell
Comarcal del Gironès per al funcionament d’un Punt d’Informació Local d’Habitatge,
que s’adjunta com a annex a aquest acord.

Segon.  Autoritzar i disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària número
21.1520.25500  Consell  Comarcal  Oficina  Habitatge  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. 

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

ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ PER AL FUNCIONAMENT D’UN PUNT D'INFORMACIÓ
LOCAL D’HABITATGE

ENTITATS QUE INTERVENEN

D’una part, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès,
facultat per decret de presidència de data 5 de febrer de 2020, assistit pel Sr. Jordi
Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del Gironès;

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

Les dues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal d’obligar-se i atorgar
aquest conveni.

EXPOSEN

Que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades en
matèria  d’habitatge  en  virtut  del  conveni  signat  amb  l’Agència  de  l’Habitatge  de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 10 de març de 2014. 
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Que el Consell Comarcal té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna
servei a 26 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una
oficina d’habitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i la tramitació d’ajuts
per al pagament del lloguer i expedients per a la rehabilitació d’habitatges, així com la
borsa d’habitatge de lloguer protegit, el registre de sol·licitants de pisos de protecció
oficial,  el  servei  ofideute  de  mediació  hipotecària,  altres  ajuts  i  informacions  en
matèria d’habitatge.

Que les dades del servei ofert per l'Oficina Comarcal d'Habitatge i la pròpia distribució
del territori  del  Gironès, aconsella establir col·laboracions amb els ajuntaments per
prestar un servei de més proximitat a la ciutadania, en matèria d'habitatge.

Amb l'objectiu de coordinar i desplegar la prestació dels serveis i la gestió d'ajuts de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l'Ajuntament de Celrà ha manifestat l'interès en
la formalització d'un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès per
a l’establiment d’un Punt d’Informació Local d’Habitatge en el seu terme municipal.

Que en data 21 de gener de 2016 es va signar un primer conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà per a l'obertura d'un Punt
d'informació Local d'habitatge al municipi de Celrà i es valora positivament la tasca
feta fins ara i la seva continuïtat.

Que és voluntat  d'ambdues institucions seguir col·laborant  per al  manteniment del
Punt d'informació Local d'habitatge per tal d’acostar i facilitar els serveis de l’Oficina
Comarcal d’Habitatge als ciutadans del municipi. 

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
Aquest  conveni  té  per  objecte  establir  la  col·laboració  entre  les  parts  per  a
l'assessorament  i  la  informació  en  matèria  d'habitatge,  per  mitjà  del  Punt
d'Informació  Local  d'Habitatge situat  al  municipi  de  Celrà,  amb la  finalitat  de
facilitar a la ciutadania la proximitat dels serveis relatius a l'habitatge.

2- Funcions
Les funcions del punt d'informació local d’habitatge seran en general, les destinades a
informar  i  oferir  els  serveis  derivats  d’informació  i  gestió  de  tràmits  de  l’Oficina
comarcal d’habitatge, entre elles:
-  informació  i  acompanyament  en  la  tramitació  dels  ajuts  per  a  la  rehabilitació
d’habitatges (subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a
persones  grans;  subvencions  per  a  la  rehabilitació  d’edificis  d’ús  residencial;
subvencions  per  rehabilitar  els  edificis  de  tipologia  residencial  dels  barris  del  parc
públic d’habitatges)
-  informació i  acompanyament en la tramitació dels  ajuts al  pagament del  lloguer
d’habitatge
-  informació  i  acompanyament  en  la  tramitació  de  les  prestacions  econòmiques
d’especial urgència per atendre deutes d’impagament de rendes de lloguer o de quotes
hipotecàries, i a persones en situació de pèrdua de l’habitatge
- derivació al Servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge de la comarca del Gironès
per a aquelles persones amb problemes de pagament de l’habitatge principal  amb
l’assessorament i seguiment dels serveis jurídics conveniat amb el Col·legi d’advocats
de Girona
- informació i acompanyament en la tramitació del programa de mediació per al lloguer
social dirigit a les persones propietàries d’habitatges desocupats que els vulguin posar
a lloguer amb la mediació d’una borsa
- tramitació de l’expedient d’avalloguer per a les persones arrendadores d’habitatges
- inscripcions al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial 
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- identificació dels habitatges buits del municipi, si  escau, als efectes d’impulsar la
seva cessió a la borsa de lloguer social
- seguiment dels habitatges en dret de tanteig i retracte en favor del municipi, si escau
- suport als treballadors socials del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a la
cerca d’habitatges per a les famílies vulnerables de la comarca
- suport en el desenvolupament del Programa d’estalvi energètic i pobresa energètica,
coordinat per l’àrea de medi ambient del Consell comarcal 
- suport tècnic per a la tramitació d’ajuts davant institucions supramunicipals per a
inversions en habitatges destinats a polítiques socials, plans locals en l’àmbit de les
polítiques d’habitatge o altres
- assessorament tècnic en matèria d’habitatge

3- Obligacions de les parts
Per part del Consell Comarcal:

-  posar  a  disposició  del  Punt  d’Informació  Local  d’Habitatge  personal  del  Consell
Comarcal format en l’àmbit habitatge per atendre i informar els ciutadans del municipi,
en horari de 8:30 a 14:30 h, (6 hores d’atenció ciutadana) quinzenalment durant tot
l’any,  amb excepció  del  mes  d’agost  que  el  Punt  d’Informació  restarà  tancat  per
vacances
- sol·licitar  ajuts  econòmics a  altres  administracions,  si  escau,  pel  finançament de
l’Oficina comarcal d’Habitatge i el Punt d’informació local d’habitatge i/o altres ajudes
en matèria d’habitatge 
- informar periòdicament a l’Ajuntament de les gestions fetes pel Punt d’Informació
local, del nombre de persones ateses, tràmits gestionats, etc.
- elaborar anualment una memòria del servei 
- liquidar mensualment a l’Ajuntament el cost del servei, amb el detall de les hores
d’atenció i els desplaçaments efectuats, així com, amb el detall del descompte de la
subvenció  rebuda  per  altres  administracions  pel  finançament  del  punt  informatiu
d’habitatge, si escau

Per part de l’Ajuntament:
 - habilitar un espai adient com a Punt d’informació local d’habitatge per atendre els
ciutadans i amb l’equipament d’oficina, informàtic i telefònic adient
 - difondre el Punt d’Informació entre els ciutadans del municipi a través dels canals
que consideri adients
- col·laborar per tal d’integrar el Punt d’informació local d’habitatge amb els diferents
serveis de l’Ajuntament i derivar al Punt d’Informació l’atenció ciutadana o la gestió de
l’expedient que es consideri
-  assumir  el  cost  corresponent  per  al  finançament  del  Punt  d’informació  local
d’habitatge

4- Finançament
Per al manteniment del Punt d’informació local d’habitatge en el municipi de Celrà,
amb un horari d’atenció al públic de 6 hores quinzenals (preferiblement el primer i
tercer dimarts de cada mes), s’estableix un cost anual de 1.560 € (65 €/dia de servei),
als quals caldrà afegir el cost del desplaçament del personal. 
Per als anys 2021, 2022 i 2023, el cost anual del servei serà de 3.024 € (126 €/dia de
servei).
En el supòsit que el Consell Comarcal del Gironès rebi una subvenció per a l'obertura
de  punts  informatius  en  matèria  d'habitatge  al  territori,  aquest  import  es  reduirà
d'acord amb la subvenció rebuda.

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

6- 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.
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7- 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 Gerent 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.

8- Vigència
El present conveni serà vigent des de l'1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre
de 2023. Tanmateix, amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de cada
anualitat, les parts podran denunciar el conveni i rescindir-lo.

9- 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
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.

10- 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. 

11- 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 (12)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, 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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6. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC PER A L’ÚS DE
LOCALS  COMERCIALS  BUITS  PER  A  LA  CAMPANYA  DE  DINAMITZACIÓ
COMERCIAL CELRÀ APARADORS ARTÍSTICS 2020 (expedient x239/2020)

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports, Promoció Econòmica i Habitatge, que explica que no és la primera vegada
que  aquest  projecte  es  duu  a  terme  i  que  pretén  pujar  les  persianes,  tan
metafòricament com realment parlant, perquè la gent pugui veure com són aquests
baixos comercials que actualment no estan ocupats a la zona del barri vell i amb
l’objectiu  que gent emprenedora que vegi  aquests  locals  decideixi  tirar  endavant
algun tipus de negoci en aquest espai.   

El  Sr.  Bartis  indica  que  aquest  projecte  tindrà  lloc  del  3  d’abril  al  24  de  maig
d’enguany i, a banda d’obrir els locals,  també tindran lloc mostres artístiques de
pintors, escultors, fotògrafs, etc.

I el que avui es proposa al Ple és formalitzar el conveni entre l’Ajuntament i els
propietaris d’aquests locals. 

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

I. Des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de
Celrà es treballa per a la dinamització del comerç urbà i la reactivació econòmica del
barri vell. Aquest any es proposa repetir l’acció que es va fer el 2016-2017 amb el
projecte  Celrà Aparadors Artístics, amb el que es pretén millorar la imatge d’antics
locals comercial per  potenciar la implantació de nous negocis al casc antic de Celrà i
dinamitzar-lo comercialment.

II.  En  aquesta  línia,  a  principis  d’abril  s’iniciarà  una  actuació  d’ocupació  de  locals
comercials buits amb l’objectiu de dinamitzar l’eix comercial i dinamitzar el mercat de
lloguer i compra dels locals comercials actualment buits o en desús.

Aquesta iniciativa de cooperació públic-privada conforma una petita galeria d’art a cel
obert que durant el període del 3 d'abril al 24 de maig de 2020 convidarà a transitar
pels  carrers  del  barri  vell  i  revitalitzar  uns  locals  comercials  d’una  part  del  poble
actualment oblidada comercialment.  

III. L’acció es portarà a terme des del dia 3 d’abril fins al dia 24 de maig de 2020, i
amb el nom de Celrà Aparadors Artístics 2020 i consistirà a omplir l’espai d’aparador
dels  locals  seleccionats  amb  obres  de  diversos  artistes  locals  (pintors,  escultors,
fotògrafs, ...).

IV. Donat que hi ha propietaris/es de locals comercials que han demostrat interès a
participar  en  la  campanya  anteriorment  esmentada,  i  tenint  en  compte  que  la
corporació vol impulsar la dinamització del comerç i del mercat de lloguer i compra
dels locals comercials  del  municipi,  cal  formalitzar  aquesta relació amb un conveni
marc de col·laboració. 

V. 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

I.  En virtut del previst en l'article 111 del Reial  decret Legislatiu 781/1986,  de 18
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
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règim local,  les entitats  locals poden concertar els contractes,  pactes o condicions,
sempre que no siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic o als principis
de bona administració.

En semblants termes, l'article 86.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques  -LPACAP-,  estableix  que  les
administracions públiques podran celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb
persones  tant  de  dret  públic  com  a  privat,  sempre  que  no  siguin  contraris  a
l'ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció, i tinguin
per objecte satisfer l'interès públic que tenen encomanat, amb l'abast, efectes i règim
jurídic específic que en cada cas prevegi la disposició que ho reguli.

II. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
preveu que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en
el propi article. I en els mateixos termes l’article 66.1 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 atribueix al municipi la competència per a promoure tota mena d’activitats i
prestar  tots  aquells  serveis  públics  que  contribueixin  a  satisfer  les  necessitats  i
aspiracions de la comunitat de veïns.

III.  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 text del conveni marc per a l’ús de locals comercials buits per a la
campanya de dinamització comercial  Celrà aparadors artístics 2020 amb l’objectiu de
portar a terme la campanya de dinamització comercial que es durà a terme des del dia
3 d’abril fins al dia 24 de maig de 2020, i que s’adjunta com a annex a aquest acord. 

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

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

ANNEX

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I ________________________,
PER  A  L’ÚS  DE  LOCALS  COMERCIALS  BUITS  PER  A  LA  CAMPANYA  DE
DINAMITZACIÓ COMERCIAL "CELRÀ APARADORS ARTÍSTICS 2020"

Celrà, ____________________

PARTS QUE INTERVENEN

D’una  banda,  l’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ,  representat  per  l’alcalde,  senyor  Daniel
Cornellà i Detrell, actuant en nom i representació d’aquest, i facultat per a la signatura
d’aquest conveni per acord del Ple del dia _______________.

I  de l’altra,  el/la  senyor/a ,  amb DNI núm. ________________ ,  actuant en nom
propi.

Les parts, de mutu acord, DAVANT MEU, senyora Rosa M. Melero Agea, secretària de
la corporació, que dono fe de la signatura d’aquest conveni de conformitat amb l’article
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92 bis.1.a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local,  declaren i  manifesten que intervenen en aquest acord amb la
capacitat legal necessària i la competència suficient per subscriure’l,

MANIFESTEN

I. Des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de
Celrà es treballa per a la dinamització del comerç urbà i la reactivació econòmica del
barri vell. Aquest any es proposa repetir l’acció que es va fer el 2016-2017 amb el
projecte  Celrà Aparadors Artístics, amb el que es pretén millorar la imatge d’antics
locals comercial per  potenciar la implantació de nous negocis al casc antic de Celrà i
dinamitzar-lo comercialment.

II.  En  aquesta  línia,  a  principis  d’abril  s’iniciarà  una  actuació  d’ocupació  de  locals
comercials buits amb l’objectiu de dinamitzar l’eix comercial i dinamitzar el mercat de
lloguer i compra dels locals comercials actualment buits o en desús.

Aquesta iniciativa de cooperació públic-privada conforma una petita galeria d’art a cel
obert que durant el període del 3 d'abril al 24 de maig de 2020 convidarà a transitar
pels  carrers  del  barri  vell  i  revitalitzar  uns  locals  comercials  d’una  part  del  poble
actualment oblidada comercialment.  

III. L’acció es portarà a terme des del dia 3 d’abril fins al dia 24 de maig de 2020, i
amb el nom de Celrà Aparadors Artístics 2020 i consistirà a omplir l’espai d’aparador
dels  locals  seleccionats  amb  obres  de  diversos  artistes  locals  (pintors,  escultors,
fotògrafs, ...).

IV. El/La senyor/a és propietari/ària per justos i legítims títols d’un local comercial,
situat  a  _______________  i  que  té  interès  a  participar  a  la  campanya  abans
esmentada. S’adjunta a aquest document nota simple del registre de la propietat o
escriptura pública que acredita la propietat a favor seu.

V.  Per  tot  això,  atès  que  l’Ajuntament  de  Celrà  i  el/la  senyor/a  tenen  interessos
concurrents en l’àmbit de la dinamització del comerç i del mercat de lloguer i compra
dels  locals  comercials  al  municipi,  es  proposa  l’aprovació  i  formalització  d’aquest
conveni de col·laboració.

FONAMENTS DE DRET

I. L’article 103 de la Constitució espanyola, articles 47 i següents de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant, LRJSP), i l’article 303 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, preveuen expressament la possibilitat que les administracions
públiques estableixin mitjançant el conveni una relació de cooperació consensuada per
a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.

Aquest règim és extrapolable a l’establiment de col·laboració entre l’administració i els
particulars, quan tenen per objecte igualment la millora en la gestió dels serveis o de
les condicions de desenvolupament de les competències amb l’objectiu de la satisfacció
de l’interès general.

II. En compliment del mateix principi, l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques  (en  endavant,
LPACAP)  regula  la  possibilitat  genèrica  (encara  que  sigui  referint-se  al  supòsit
d’acabament  convencional  dels  procediments)  d’establiment  de  convenis  entre
l’administració  pública  i  subjectes  sotmesos  al  dret  privat,  sempre  que  no  siguin
contraris a l’ordenament jurídic ni tractin de matèries no susceptibles de transacció i
que tinguin per objecte la satisfacció de l’interès públic.
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III. L’article 6.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
estableix  que  queden  fora  de  l’àmbit  d’aquesta  Llei  els  convenis  que  subscrigui
l’administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que
el seu contingut no estigui comprès en el dels contractes regulats en la pròpia llei o en
normes administratives especials.

IV. Diverses disposicions normatives en matèria d’obligacions i contractes preveuen
que  les  administracions  públiques  podran  incloure  en  els  seus  contractes  (i  per
extensió  convenis),  els  pactes,  clàusules  i  condicions  que  tinguin  per  convenient
sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic i als principis
de la bona administració.

V. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
preveu que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en
el propi article.

I l’article 66.1 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 atribueix al municipi la competència
per  a  promoure  tota  mena  d’activitats  i  prestar  tots  aquells  serveis  públics  que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat de veïns.

Atenent doncs als antecedents que s’han exposat i als fonaments de dret que els són
d’aplicació, ambdues parts concreten les clàusules que s’assenyalen a continuació:

CLÀUSULES

Primera. OBJECTE

EL/La senyor/a _____________, en endavant la propietat, autoritza l’Ajuntament de
Celrà l’ús del local situat a ________________ amb l’objectiu de portar a terme la
campanya de dinamització comercial  Celrà Aparadors Artístics 2020 que es realitzarà
des del dia 3 d’abril al dia 24 de maig de 2020.
 
Aquesta autorització d’ús es realitza com a acte de mera liberalitat de la propietat, a
títol gratuït, sense que l’Ajuntament estigui obligat a satisfer cap quantitat econòmica
mentre subsisteixi aquest conveni. 

Segona. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

Durant el període que la finca estigui ocupada per l’Ajuntament, aquest està obligat a:

1. Fer-se càrrec de la neteja, la il·luminació i el condicionament del local per a
l’activitat, així com també de la seva retolació seguint una mateixa imatge i
disseny.

2. Satisfer les despeses derivades dels subministraments d’electricitat a partir
de les lectures del comptador que s’efectuaran a l’inici i al final del període
d’utilització del local per part de l’Ajuntament.

3. Mantenir com un diligent pare de família la finca objecte d’aquest conveni.

4.  Permetre  l’accés  a  la  finca  per  part  de  la  propietat,  i  als  operaris  o
industrials manats, per a la realització, inspecció i  comprovació de qualsevol
classe d’obres o reparacions que afectin a l’immoble.

5. L’Ajuntament no podrà cedir o arrendar totalment o parcialment la finca
descrita ni els drets derivats d’aquest conveni, excepte amb la finalitat de cedir
el seu ús als artistes que participen en la campanya de promoció i dinamització

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



                                                 Acta 2/2020
                       10 de març de 2020

Celrà Aparadors Artístics 2020 per a exposar les seves obres i en el marc de la
política de promoció econòmica de reactivació comercial de Celrà.
6. Alliberar a la propietat de qualsevol responsabilitat derivada de l’activitat de
l’Ajuntament. Eximint-se a la propietat de qualsevol despesa o indemnització
que provingui  de  l’ocupació  de  la  finca per  part  de  l’Ajuntament durant  el
període d’ocupació temporal.

7. Durant la vigència d’aquest conveni correspondrà a l’Ajuntament contractar
una assegurança de danys sobre l’immoble que cobreixi, especialment, danys
causats  per  incendi  i  riscos  afins,  inundacions  i  trencament  de  vidres  a  la
façana.

8. A la finalització del conveni, l’Ajuntament de Celrà entregarà el local en les
mateixes condicions en què l’ha rebut i no es farà càrrec dels desperfectes
ocasionats en el continent del local, excepte aquells que li siguin directament
imputables com a conseqüència de les actuacions per ell realitzades en el marc
d’aquest conveni.

Tercera. POTESTATS DE LA PROPIETAT

En cas  de venda o lloguer  del  local,  la  part  propietària  podrà resoldre  el  conveni
mitjançant un preavís a l’Ajuntament amb quinze dies d’antelació.

Quarta. EXTINCIÓ DEL CONVENI

Són causes d’extinció del conveni les següents:

- el transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat la
seva  pròrroga.

- l’acord mutu dels signants
- la  impossibilitat  sobrevinguda,  legal  o  material,  de  l’execució  de  les

actuacions previstes 
- l’incompliment greu o manifest de les clàusules d’aquest conveni.

Cinquena. NATURALESA JURÍDICA

Aquest conveni té naturalesa administrativa i els dubtes que es puguin plantejar sobre
la seva interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això,
en  cas  de  persistència  del  desacord  correspon  a  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa  resoldre  sobre  les  qüestions  litigioses  que  puguin  sorgir  de  la  seva
interpretació i compliment.

Sisena. DURADA

Aquest conveni tindrà efectes des del dia de la seva signatura i durant el període de 2
mesos  i únicament podrà ser prorrogat per un termini màxim de 6 mesos més, per
acord exprés de les parts.

Setena. PUBLICITAT

El conveni es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
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Vots a favor (12)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,
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  INICIAL  DE  LES  BASES
REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER REHABILITAR
LES FAÇANES DEL NUCLI ANTIC DE CELRÀ (expedient x230/2020)

L’alcalde  explica  que  es  tracta  d’aprovar  les  bases  reguladores  per  atorgar
subvencions per rehabilitar les façanes del nucli antic, tal i com s’ha fet altres anys,
per ajudar a la ciutadania a rehabilitar la façana dels seus edificis.

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

2. Quina solució es proposa per a algú que viu en una casa amb la façana
molt deteriorada i sense capacitat per pagar ni el 80 % de la despesa?
Per exemple, si li costa 3.000 Euros arreglar la façana, l’Ajuntament li
atorga 500 i no pot fer-se càrrec de la resta, què es fa si la façana es
troba en tan mal estat que pot suposar un perill? 

L’alcalde respon que si hi ha perill, ja va per una altra via perquè després és quan ha
d’actuar  l’Ajuntament.  Si  la  propietat  té  capacitat  econòmica,  li  toca  actuar  i,  si
malgrat això no ho fa, actua l’Ajuntament subsidiàriament. Però l’Ajuntament sempre
haurà d’actuar i després carregarà les costes al propietari. I el que l’Ajuntament no
permetrà mai és que una façana caigui a terra perquè el propietari no té diners per
arreglar-la. Però la veritat és que en aquests casos, quan l’Ajuntament ha avisat els
propietaris, aquests sempre han respòs però si no ho fessin aleshores caldria trobar
una solució. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Robert Vila Brugués, regidor del GM FC-ERC-AM,
que pregunta el següent:

1. Com es repartiran els imports de les subvencions  del carrer Sant Feliu i del
carrer Cabanya entre la gent?

2. Dels locals de la part antiga del poble, s’ha plantejat atorgar també ajuts als
emprenedors interessats en algun local? 

 
L’alcalde respon el següent:

1. Si els diners no s’utilitzen per a una subvenció es faran servir per a l’altra. Són
vasos comunicants i si en algun lloc falten diners es podran agafar de l’altre. 

2. Es presenta un projecte per any i aquest any, en funció els resultats, es pot
valorar l’any que ve fer-ne un que sigui complementari.
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El Sr. Vilà pregunta si hi ha un termini per presentar sol·licituds dels ajuts del nucli
antic, a la qual cosa la secretària respon que es fixarà en la convocatòria però que
segur que serà fins a finals d’any. Quan es concedeix la subvenció, l’interessat l’ha
de justificar i aleshores es procedeix al pagament. 

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. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà concedir ajuts per rehabilitar les façanes del
nucli antic de Celrà.

2. Ha emès informe la secretària de la corporació, en relació amb la legislació aplicable
i el procediment a seguir.

FONAMENTS DE DRET

1. D’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases s'han de sotmetre a
informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s'han de publicar en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler  d'anuncis de la corporació. Una referència
d'aquest anunci s'ha d'inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. De conformitat amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació de les
bases correspon al Ple de la corporació.

3. Per tot l’exposat, i  de conformitat amb els articles 239-241 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 articles 118-129 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;

4. I per la competència del Ple, de conformitat amb l’article 22.2.q de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei
11/1999 i  Llei  57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del
govern local i l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

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

ACORD

Primer. Aprovar  inicialment  les  bases  reguladores  per  a  l'atorgament  d'ajuts  per
rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà i que s’adjunten com a annex a aquest
acord.

Segon. Exposar al públic aquestes bases mitjançant un anunci que s’ha de publicar al
Butlletí Oficial de la Província,  a l’e-tauler i al tauler d’anuncis de la corporació. Una
referència del mateix s’inserirà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant un
termini de vint dies hàbils perquè es puguin presentar reclamacions. En el supòsit de
no formular-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

Tercer. Es faculta àmpliament l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà als efectes de procedir
a l’execució d’aquest acord i, especialment, d’ordenar la publicació íntegra de les bases
una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es
persegueixi,  rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut
advertir.
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En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació pública de les bases s’hi  formulin
al·legacions  o  que  una  vegada  aprovades  definitivament  s’hi  interposi  un  recurs,
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent,  serà l’alcalde de l’Ajuntament.
D’aquestes resolucions de l’alcalde se’n donarà compte en la primera sessió que tingui
lloc del Ple de la corporació.

ANNEX 
BASES PER ATORGAR AJUTS PER REHABILITAR LES FAÇANES 

DEL NUCLI ANTIC DE CELRÀ 

1. Disposicions generals

El marc jurídic que regula aquestes bases és el següent:
- La Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

- El 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. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

- Normativa aprovada per l’Ajuntament de Celrà en relació amb subvencions atorgades a
tercers i recollida a les bases d’execució del pressupost municipal.

2. Normes de caràcter general de les subvencions

La  subvenció  tindrà  caràcter  finalista,  anual  i  voluntari.  No  generarà  cap  dret  en
l’obtenció  d’altres  subvencions  en  anys  posteriors  i  no  es  podrà  al·legar  com  a
precedent. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser superior al cost de l’activitat.

3. Objecte

L’objecte  d’aquestes  bases  és  la  regulació  de  l’atorgament  d’ajudes  per  a  la
rehabilitació de façanes dels edificis del nucli antic de Celrà. 

Els  ajuts  atorgats  es  destinaran a minorar  l’import  de les obres de rehabilitació a
càrrec dels propietaris o promotors.

4. Procediment de concessió

El  procediment  de  concessió  d’aquests  ajuts  és  el  de  concurrència  competitiva  i
convocatòria pública, que haurà de ser aprovat per la Junta de Govern Local de la
corporació.

5. Destinataris

Podran optar a aquestes ajudes les persones que reuneixin tots els requisits següents:

 Tenir informada favorablement l’avaluació tècnica de l’edifici
 Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en aquestes bases
 No tenir cap deute tributari o de cap altra naturalesa amb l’Ajuntament de Celrà
 No  trobar-se  en  cap  dels  supòsits  que  impedeixen  tenir  la  consideració  de

beneficiari, d’acord amb el què estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions

 Ser persona física o jurídica propietària d’edificis destinats a ús residencial, amb
títol de domini o qualsevol altre dret que els permeti realitzar les actuacions i
complir amb les obligacions previstes en la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del  dret  a  l’habitatge  bé  ser  persona  llogatera  o  usuària  d’habitatges,  quan
estiguin facultades per executar obres a l’exterior dels habitatges, en subrogació
o per compte de la propietat, per autorització de la propietat
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6. Procediment de publicació

L’Ajuntament de Celrà publicarà les bases reguladores per a l’atorgament d’aquests
ajuts mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’e-tauler i
al tauler d’anuncis de la corporació. Una referència del mateix s’inserirà en el  Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya durant un termini de vint dies hàbils per a la
presentació de reclamacions. En el supòsit de no formular-se’n cap, l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva.

7. Forma de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds les facilitarà l’Ajuntament de Celrà.
2.  Prèviament  o  conjuntament  a  la  sol·licitud  de  subvenció,  s’ha  de  sol·licitar
l’Avaluació Tècnica de l’Edifici als serveis tècnics municipals.
3. Les sol·licituds s’han de presentar, degudament omplertes, al Registre General de
l’Ajuntament de Celrà,  en horari d’atenció ciutadana i en el termini que estableixi la
convocatòria.
4. A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents acarats amb els originals, o les seves
fotocòpies compulsades, següents:

Documentació general:

a) Document identificatiu (DNI, NIE o passaport) de la persona sol·licitant. 
b) Acreditació de la propietat de l’habitatge amb les escriptures de propietat o

nota simple registral, o bé contracte de lloguer i autorització del propietari per
efectuar obres a l’exterior de l’habitatge.

Documentació tècnica:

a) Sol·licitud de l’Avaluació Tècnica de l’Edifici als serveis tècnics municipals
b) Pressupost de les obres a realitzar fet per l’empresa que executarà les obres
c) Document identificatiu de l’empresa que executarà les obres (alta de l’IAE)

5. Si amb les sol·licituds no s’acredita algun dels requisits, s’atorgarà un termini de 10
dies hàbils per esmenar defectes. Si transcorregut aquest termini no s’ha aportat la
documentació requerida, es considerarà la persona interessada desistida de la seva
sol·licitud.

8. Reformulació de sol·licitud

No  es  podran  reformular  les  sol·licituds  una  vegada  finalitzat  el  seu  termini  de
presentació. 

La reformulació de sol·licituds haurà de respectar l’objecte, condicions i finalitat de la
subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds.

9. Procediment d’atorgament de les ajudes

1. Finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Tècnica de Valoració
es reunirà per valorar les sol·licituds. 

La Comissió emetrà la proposta de resolució de les persones beneficiàries i  de les
persones excloses, d’acord amb el que disposa aquestes bases.

2. La Comissió Tècnica de Valoració està formada per:

 El regidor d’Urbanisme 
 L’arquitecta municipal 
 L’arquitecte tècnic de l’Ajuntament
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3. L’Ajuntament de Celrà, d’acord amb la proposta emesa per la Comissió Tècnica de
valoració, adoptarà un acord per Junta de Govern Local i ho notificarà oportunament
als interessats. 

4.  Si  escau,  l’Ajuntament  de  Celrà  verificarà  el  compliment  de  les  condicions
imposades per adquirir la condició de beneficiari dels ajuts. 

10. Condicions que ha de reunir l’habitatge

Les condicions per gaudir dels ajuts són que l’edifici o els habitatges s’hagin construït
abans de l’1 de gener de 1981, llevat dels casos següents:

Estat de ruïna imminent
Deteriorament greu de la façana

11. Avaluació tècnica de l’edifici

L’avaluació tècnica de l’edifici consisteix en un informe previ a l’inici de les obres (que
realitzaran tècnics amb titulació d’arquitecte superior o arquitecte tècnic) i que es farà
des  dels  serveis  tècnics  de  l’Ajuntament  de  Celrà.  Caldrà  sol·licitar  una  visita  als
serveis tècnics i facilitar l’adreça de l’edifici pel qual es vol sol·licitar l’ajut.

Aquesta  avaluació  ha  d’indicar  especialment  els  aspectes  relatius  a  la  seguretat
estructural  i  solidesa  constructiva,  estat  dels  elements  constructius  (ràfecs,
cornises, ...) i revestiments.

Per gaudir dels ajuts no es podran iniciar les obres sense que s’hagi realitzat la visita
d’inspecció tècnica per elaborar l’informe previ i sense que s’hagi obtingut la llicència
urbanística o en el seu cas la comunicació prèvia.

12. Actuacions subvencionables

1. Es poden demanar ajuts per les actuacions següents:

a) Les obres per adequar les condicions dels acabats i que, pel mal estat de la
façana,  poden  ser  un  perill  per  als  vianants.  Repicaments  de  façana,
arrebossats, pintats,…

b) Les  obres  per  millorar  els  acabats  que  pel  pas  del  temps  precisen  una
intervenció puntual i/o una millora general. Reparacions puntuals, pintats, …

c) L'adaptació i adequació de pas de les instal·lacions d’electricitat, protecció al
foc i telecomunicacions per la façana, amb l’objectiu de millorar i endreçar la
seva composició.

d) Substitució de fusteries per fusteries noves amb tancament de pont tèrmic i
doble vidre.

2. No seran subvencionables les obres següents:

a) L'augment de volums
b) Les ampliacions d’obertures o realització de noves obertures
c) La instal·lació de persianes, porticons, tendals, ...
d) Les definides com a gran rehabilitació a l'article 3.h de la Llei 18/2007, de 28

de desembre, del dret a l'habitatge, a més de les actuacions de rehabilitació
que s'efectuïn conjuntament amb aquestes.

3. Criteris de legalitat i coherència per acollir-se als ajuts per a la rehabilitació:

- Les  actuacions  de  rehabilitació  han  de  disposar  de  la  llicència  preceptiva
urbanística municipal o en el seu cas de la comunicació prèvia i ajustar-se a la
legalitat urbanística vigent, que correspon al Pla General d’Ordenació Urbana de
Celrà.
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- Prèviament,  és  necessari  que  l’edifici  tingui  seguretat  estructural  i  un
funcionament  correcte  de  les  instal·lacions  generals,  o  els  aconsegueixi
mitjançant el procés de rehabilitació.

- En  les  obres  s'han  d'utilitzar  solucions  constructives,  tipològiques  i  formals
coherents amb les característiques arquitectòniques de l'edifici i del seu entorn.

13. Termini d’execució de les obres

El termini d'execució de les obres no pot excedir d’un any a comptar des de la data de
notificació de l’acord de concessió de la subvenció. De forma excepcional i per causes
motivades i justificades aquest termini es podrà prorrogar un any més. No es podran
iniciar les obres sense la preceptiva llicència municipal o en el seu cas del règim de
comunicació.

14. Quantia de les subvencions

Les actuacions de rehabilitació protegibles poden rebre els ajuts següents:

- Subvencions d’un % de l’actuació amb un màxim de 500 € per cada habitatge.

La quantia de la subvenció és un percentatge del pressupost d’execució,  amb una
quantia màxima per habitatge i que es determinarà segons el volum de l’actuació i
segons els mòduls de la convocatòria, sense que en cap cas excedeixi de l'import de
500 euros per cada habitatge.

Segons les obres a realitzar, els percentatges del pressupost, són:

A. Fins al 10 % en obres per repicar arrebossats de façanes en mal estat d’habitatges
usats.
B. Fins al 10 % en obres d'arrebossar façanes existents.
C. Fins al 25 % en obres de pintar façanes ja existents.
D. Fins al 25 % en obres de reparació de ràfecs o elements de serralleria en mal estat.
E. Fins al 20 % en obres d'adaptació i adequació de pas de les instal·lacions.
F. Fins al 20 % en substitució de fusteries

Aquests imports  es poden incrementar  un 5 % quan el  promotor de les obres de
rehabilitació de l'habitatge o edifici d'un sol habitatge per a ús propi sigui:

Una persona de menys de 35 anys
Una persona de més de 65 anys

15. Pressupost subvencionable

Als efectes del càlcul dels ajuts, el pressupost subvencionable està constituït, en cada
una de les actuacions previstes, pels conceptes següents:

a) El pressupost d'execució material. Aquest pressupost és el de l'empresa o el
que  resulti  del  sumatori  de  les  empreses  que  realitzin  les  obres  de
rehabilitació, i s'ha d'adjuntar a la llicència municipal, o en el seu cas en la
comunicació prèvia.

b) Les despeses generals
c) El benefici industrial

Si en el mateix edifici es projecta executar obres de rehabilitació que consisteixen en
diverses actuacions, s'haurà de presentar el  pressupost degudament separat  per a
cada actuació.

Les despeses de caràcter conjunt s'atribuiran a cada actuació proporcionalment a la
seva quantia.
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La subvenció global serà el resultat de la suma de les subvencions de cada una de les
actuacions.

16. Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada no sobrepassi al cost total de l’actuació subvencionada.

17. Crèdit pressupostari

La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquests ajuts es concretarà en la
convocatòria corresponent.

L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import
del crèdit assignat a cadascuna de les convocatòries, i si s’escau, a les ampliacions que
s’acordin. Les condicions de les ampliacions serà el que fixi cada convocatòria.

La  quantia  individual  dels  ajuts  es  determinarà  en  funció  de  l’avaluació  de  cada
sol·licitud d’acord  amb els  criteris  establerts  en aquestes  bases,  tenint  en compte
l’import màxim de crèdit destinat a aquests ajuts i en funció del nombre de sol·licituds.

L'òrgan competent també podrà tenir en compte concedir la subvenció en funció de
l'ordre  de  presentació  de  sol·licituds  en  el  registre  d'entrada  municipal  i  fins  que
s'esgoti el crèdit destinat a aquests ajuts. 

18. Forma de pagament

Les ajudes s’abonaran un cop s’hagi justificat l’acabament de les obres amb la visita
dels tècnics municipal, que emetran un informe al respecte. 

Caldrà presentar:

 Factures de pagament de les obres executades
 Justificant de pagament de les factures

Aquesta documentació s’haurà de presentar un cop finalitzi les obres, en el termini
màxim de dos mesos des de la seva finalització.
 
El pagament s’ordenarà a partir de la presentació i comprovació de la documentació.

19. Obligacions que comporten els ajuts

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts s'obliguen a realitzar les obres ajustant-se
al projecte acceptat pel servei competent en l'atorgament dels ajuts i que ha servit de
base de l’atorgament de llicència.

20. Actuacions de comprovació

L’Ajuntament de Celrà pot dur a terme actuacions de comprovació sobre l’execució
correcta  de  l’actuació  i  gestió  de  la  subvenció.  A  tal  efecte,  caldrà  facilitar  a
l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment així com qualsevol altre
acte de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans competents amb
l’aportació de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors.

21. Obligacions de les persones beneficiàries
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Els beneficiaris dels ajuts tindran les obligacions establertes per l’article 14.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

S’entendrà  per  acceptada  la  subvenció  concedida  a  menys  que  hi  renunciïn
expressament en el  termini  de  deu dies  hàbils  des  de la  notificació  de  l’acord de
concessió de la subvenció.

22. Causes de revocació i reintegrament

L’Ajuntament de Celrà pot iniciar el procediment de revocació dels ajuts concedits per
alguna de les causes següents:

 L’ocultació d’informació necessària per valorar correctament la sol·licitud o la
falsedat en la documentació presentada.

 El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de
l’ajut.

 L’incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.

En  el  cas  que  es  produeixi  un  incompliment  de  les  bases  i/o  de  la  convocatòria,
s’iniciarà  l’expedient  de  revocació  total  o  parcial  de  la  subvenció  i,  si  escau,  es
demanarà  el  reintegrament  de  les  subvencions  amb  els  interessos  legals
corresponents.

23. Protecció de dades

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa,
tot  adoptant  i  implementant  les  mesures  de  seguretat  previstes  en  el  Reglament
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

24. Principis ètics i de conducta

Les  persones  beneficiaries  d'ajuts  públics  han  d'adoptar  una  conducta  èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica  corrupta  i  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol
manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al
procediment.  Particularment  s'abstindran  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui
vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. 

Amb caràcter general, les persones beneficiaries d'ajuts públics en l'exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents: 

a)Observar els principis, les normes i els canons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o
ajut públic. 
b)No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
c)Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  les
convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes
convocatòries. 

En particular, les persones beneficiaries de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents: 

a)Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d'interessos. 

b)No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
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c)No oferir  ni  facilitar  a càrrecs  o empleats  públics  avantatges  personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat
d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 

d)Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per
al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en
les bases de la convocatòria,  particularment facilitant  la informació que els
sigui sol, licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de
fons públics. 

e)Complir  les  obligacions  de  facilitar  informació  que  la  legislació  de
transparència  imposa  als  adjudicataris  en  relació  amb  l'Administració  o
administracions de referencia, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el
supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu
l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sense perjudici d’aquelles altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

25. Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació plena d’aquestes bases.

26. Vigència

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva aprovació definitiva, que es
publicarà en el  Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se
n’acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera

La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en
l’Ajuntament  de  Celrà,  i  correspondrà  a  la  seva  Presidència  la  resolució  de  les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.

Disposició addicional segona

En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació pública de les bases s’hi  formulin
al·legacions  o  que  una  vegada  aprovades  definitivament  s’hi  interposi  un  recurs,
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent,  serà l’alcalde de l’Ajuntament.
D’aquestes resolucions de l’alcalde se’n donarà compte en la primera sessió que tingui
lloc del Ple de la corporació.

Disposició addicional tercera

L’extracte de la convocatòria de les ajudes regulades en aquestes bases, previst a
l’article  17.3.b de la Llei  38/2003,  general  de subvencions,  es publicarà al  Butlletí
Oficial  de  la  Província  de  Girona,  a  través  de  la  Base  de  Dades  Nacional  de
Subvencions (BDNS), una vegada que s’hagi presentat davant d’aquesta el text de la
convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
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Vots a favor (12)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, 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  LA  DESIGNACIÓ  D’UN  REPRESENTANT  DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ AL NOU CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL
MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES GIRONINES (expedient x215/2020)

L’alcalde  cedeix  que l’Ajuntament  de Celrà estava  adherit  al  Consell  d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines (CILMA) però al març de
2019 es  va  celebrar  la  seva Assemblea  extraordinària,  on van aprovar  dissoldre
aquesta entitat. 

Posteriorment la Diputació de Girona va aprovar un Reglament de constitució d’un
nou  CILMA  i  el  que  es  proposa  avui  al  Ple  es  designar  un  representant  de
l’Ajuntament en aquesta entitat.

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:

Com  a  membre  adherit  al  CILMA,  en  data  14  de  març  de  2019  l’Assemblea
extraordinària de la Diputació de Girona va aprovar un acord de dissolució i liquidació
de l’entitat, amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019.

L’Ajuntament  de  Celrà,  com  a  membre  adherit  al  CILMA,  va  ratificar  l’acord  de
dissolució i liquidació mitjançant un acord de Ple de data 14 de maig de 2019.

No obstant això, la Diputació de Girona va aprovar un Reglament de constitució d’un
nou  Consell  d’Iniciatives  Locals  per  al  Medi  Ambient  de  les  comarques  gironines
(publicat al BOP número 156, de data 14 d’agost de 2019). I a partir de l’1 de gener
de 2020 ha entrat en funcionament el nou CILMA, com a òrgan sense personalitat
jurídica,  per  facilitar  i  potenciar  la  consulta  i  la  participació  dels  ens  locals  de  la
demarcació de Girona en les polítiques de sostenibilitat de la Diputació de Girona.

Segons estableix l’article 3.2 del Reglament poden ser membres del CILMA tots els
municipis, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals de la demarcació
de  Girona  que  lliure  i  voluntàriament  vulguin  adherir-s’hi.  I,  segons  la  Disposició
addicional, tots els ens locals que estaven associats al Consell d’Iniciatives locals per al
medi ambient de les comarques de Girona (CILMA) en data 31 de desembre de 2019
queden incorporats automàticament com a membres al nou CILMA constituït.

L’article 3.4 del Reglament estableix que cada membre podrà designar un representat i
un substitut per a que assisteixin a les reunions del Consell.

Essent d’interès de l’Ajuntament de Celrà nomenar el seu representant i suplent al nou
CILMA.
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Sobre la  base d’aquests  antecedents,  i  amb el  dictamen favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Nomenar com a representants d’aquesta corporació al nou CILMA, d’acord
amb les previsions contingudes en el seu Reglament, a les persones següents:

 Titular: Sra. Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Salut i Medi Ambient
 Suplent: Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde president

Segon. Comunicar aquest acord al nou Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient
de les comarques gironines.

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

Vots a favor (12)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,
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

9. DICTAMEN  SOBRE  L’ADHESIÓ  A  LA  CIMERA  CATALANA  D’ACCIÓ
CLIMÀTICA (expedient x217/2020)

L’alcalde explica que es tracta de que l’Ajuntament s’adhereixi, com a administració
local, a uns compromisos que ens pertoquen i en els quals aquesta corporació ja fa
temps que hi està treballant. 

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:

Que el canvi climàtic ja és un fet i ha esdevingut una amenaça per al nostre planeta ho
posen de manifest, entre altres, l’increment de la temperatura mitjana anual de l’aire,
els canvis en la precipitació, els canvis en els extrems climàtics,  l’increment de la
temperatura de l’aigua i el nivell del mar i a Catalunya, per exemple, els canvis en les
glaceres i en la neu al Pirineu. I el més preocupant és que malgrat que alguns canvis
es produeixen de manera natural,  la majoria d’ells  són com a conseqüència  de la
irresponsabilitat de l’activitat humana. 

Per aquests i altres motius ja s’ha declarat l’emergència climàtica, definida com “una
situació on es requereixen mesures urgents per reduir o detenir  el  canvi climàtic i
evitar el dany ambiental potencialment irreversible resultant d’aquest procés”. I l’han
declarat ja la Unió Europea i altres societats del món.

Pel  que  fa  a  Catalunya,  el  Govern  de  la  Generalitat  va  declarar  oficialment
l’emergència climàtica el dia 14 de maig de 2019 i el mes de setembre va aprovar una
sèrie  de  mesures  per  fer-ne  front  com,  per  exemple,  la  creació  de  la  1a  Cimera
Catalana d’Acció Climàtica, que vol ser un punt de trobada per acordar un full de ruta,
a curt i mig termini, que permeti afrontar les polítiques de mitigació i d’adaptació al
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canvi climàtic, amb compromisos no només del Govern sinó també de tots els agents
implicats.

S’ha arribat  a un punt de no retorn on tant  la societat  civil  com els governs,  les
empreses, les entitats socioeconòmiques i professionals, les administracions públiques
i altres actors han d’adoptar una sèrie de compromisos que contribueixin a revertir en
la mesura del possible aquesta emergència climàtica per poder viure en un món millor.
I això inclou introduir modificacions significatives com, per exemple, l’assumpció d’un
model de mobilitat sostenible, assolir un model energètic 100 % renovable, recuperar
ecosistemes  i  aturar  la  pèrdua  de  biodiversitat,  implantar  instal·lacions  d’energia
renovable (eòlica i fotovoltaica), entre altres.

Com no podia ser d’una altra manera, l’Ajuntament de Celrà assumeix aquests reptes
de  canvis  i  de  millora  mediambiental  i  se  suma  als  compromisos  a  adoptar  per
contribuir a revertir en la mesura del possible aquesta dràstica situació climàtica.

Per aquest motiu, aquesta corporació vol adherir-se a Acció Climàtica Catalana i als
compromisos que, com a administració local i sectorial, li pertoquen:

a) Declaració d’emergència climàtica.
b) Endegar mesures de resiliència davant el canvi climàtic al seu àmbit territorial.
c) Incorporar els aspectes climàtics en la planificació urbanística.
d) Revisar  les  ordenances  municipals  adaptant-les  a  la  situació  d’emergència

climàtica.
e) Regular la mobilitat urbana amb criteris de minimització d’emissions.
f) Adequar els pressupostos públics a les prioritats de l’emergència climàtica.
g) Vetllar per les situacions de vulnerabilitat  personal  vinculades a la pobresa

energètica.
h) Contribuir a l’empoderament dels ciutadans i associacions per a fer front al

canvi climàtic.

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

ACORD

Primer.  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà a Acció Climàtica Catalana i els
seus compromisos  amb la  finalitat  de  revertir  conjuntament l’emergència  climàtica
actual.

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

Tercer. Comunicar aquest acord a Acció Climàtica Catalana.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Manel Roqueta Casalprim, portaveu del GM PSC-
CP,  que  es  mostra  totalment  d’acord  amb  aquesta  moció.  El  dia  17  de  gener
d’enguany, al Teatre Nacional de Catalunya, es va celebrar aquest primera cimera,
que va reunir 1.000 persones representants d’empreses i d’entitats però de la que
van quedar excloses les ONG,i que es van queixar que de les tres taules de treball
que hi havia no van ser convidades a cap. I que li agradaria que si allà no van ser-hi,
des d’aquest Ple se’ls doni suport pel que han treballat i  segueixen treballant pel
canvi climàtic. 

I l’alcalde es mostra totalment d’acord.    

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
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Vots a favor (12)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, 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  LA  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  NÚMERO
2/2020,  MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT I  CRÈDIT EXTRAORDINARI
(expedient x233/2020)

L’alcalde fa un resum detallat de la modificació pressupostària 2/2020.

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Albert  López  Guàrdia,  regidor  d’Educació  i
Serveis Socials, que explica l’aplicació pressupostària dels casals d’estiu. El Sr. Lopez
comenta que aquest any l’Associació l’Esplai, un cop feta la valoració de com va anar
l’estiu anterior i, especialment per garantir la qualitat del servei, ha decidit suprimir
les acampades del mes de juliol per a infants de 2n, 3r i 4t d’ESO. Un cop sabut això,
l’Ajuntament va valorar que s’ ocasionava un buit d’oferta de lleure al municipi i que,
per  tant,  calia  generar-ne  una.  Això  suposa  un  cost  addicional  i,  de  la  mateixa
manera que no s’havien previst les conseqüències econòmiques del Glòria, tampoc
s’havia  previst  que  aquesta  entitat  prengués  aquesta  decisió.  Aquest  casal  està
pressupostat de tal manera que el que es rep de les subscripcions sufraga els seus
costos. L’Ajuntament únicament realitza una anticipació i en el moment que el casal
sigui viable aquesta anticipació estarà coberta.    

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports, Promoció Econòmica i Habitatge, que explica que, pel que fa a l’aplicació
pressupostària de l’Escola de Dansa, s’han hagut de fer canvis en el calaix de les
telecomunicacions per tal  de millorar  la  connectivitat  de l’Escola  doncs fan servir
molta potència de descàrrega que cal millorar. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Robert Vilà Brugués, regidor del GM FC-ERC-AM,
que pregunta si l’entitat que fa el casal d’estiu és del poble i sense ànim de lucre. 

El  Sr.  López respon que, per qüestió  de temps i  per no haver de fer  licitació ni
concurs del casal,  el seu preu de cost va propiciar  la contractació  directa. Es va
parlar amb la COPA, que és una cooperativa d’educació ambiental, especialitzada en
activitats d’educació ambiental. Ja s’havia parlat de recuperar un casal de natura que
s’havia fet al municipi anteriorment i que es va suspendre per falta d’inscripcions. I
davant  del  problema sorgit  era una oportunitat  per  recuperar  un casal  de lleure
novament. L’oferta que va proposar la COPA es va considerar viable i encertada per
a la necessitat que hi havia i tan aviat com es va tenir tota la informació del casal es
van convocar les famílies del poble amb infants afectats per aquesta situació. Se’ls
va plantejar aquesta oferta i es va crear un calendari accelerat de preinscripcions a
aquest casal. 

El Sr. Vilà recolza totalment aquest casal i desitja que  la gent s’apunti. 
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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.  Per  poder  atendre  el  pagament  de  les  obligacions  que  es  detallen  a  la  part
dispositiva d’aquest acord, per a les quals les consignacions previstes  són insuficients
en el pressupost ordinari actual i per a les quals no existeix crèdit en el pressupost
ordinari actual, estem davant unes despeses específiques que no es poden demorar,
es  necessita  tramitar  l’expedient  de  concessió  de  suplement  de crèdit  i  de   crèdit
extraordinari que caldria finançar amb romanent líquid de tresoreria. 

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

3. L’interventor ha emès l’informe que consta a l’expedient.

FONAMENTS DE DRET

1. D’acord amb l’article 177.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en relació
amb l’article  35  del  RD  500/1990,  de  20  d’abril,  que  la  desenvolupa  en  matèria
pressupostària i comptable els crèdits extraordinaris i els suplement de crèdits són les
modificacions  del  Pressupost  de  despeses  mitjançant  el  que  s’assigna  crèdit  per
realitzar una despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici
següent i pel qual no existeix crèdit en el pressupost, o bé el crèdit previst resulta
insuficient, o no pot ser objecte d’ampliació.

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

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

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

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

5. 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  inicialment  l’expedient  de  modificació  pressupostària  número
2/2020, mitjançant  concessió  de  crèdit  extraordinari  i  suplement  de  crèdit  que  es
finança mitjançant romanent líquid de tresoreria, d’acord amb el detall  següent:
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Aplicació 
pressupotària

Descripció Crèdits inicials Modificació
Crèdits 

definitius
21.4590.61999 Inversions de reposició temporal Glòria -                     170.225,00  170.225,00      
30,3330,76101 Diputació conveni plaques fotovoltàiques fàbrica 17.100,00     17.100,00        
76.3260.22709 Casal estiu -                     12.500,00     12.500,00        
80.1350.22799 Despeses temporal Glòria -                     25.800,00     25.800,00        

Total crèdit extraordinari -                     225.625,00  225.625,00      

Aplicació 
pressupotària

Descripció Crèdits inicials Modificació
Crèdits 

definitius
23.1621.22700 Servei de recollida RSU 440.574,43      76.600,00     517.174,43      
30.3330.76100 Diputació conveni centre interpretació Gavarres 80.000,00        38.250,00     118.250,00      
77.3260.21200 Conservació escola de dansa 5.000,00          2.000,00       7.000,00          
80.9330.62200 Nau Brigades 91.129,76        49.000,00     140.129,76      

Total suplement de crèdit 616.704,19      165.850,00  782.554,19      

391.475,00  

Subconcepte 
pressupostàri

Descripció
Previsions 

inicials
Modificació

Previsions 
definitive

12.87000 RLT Per a despeses generals. 897.483,00      666.150,00  1.563.633,00  
12.91300 Prèstec inversions 2020 274.675,00      274.675,00 - -                     

1.172.158,00  391.475,00  1.563.633,00  

Segon.  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

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

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

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

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

Vots a favor (12)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,
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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11. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2020 (expedient x218/2020)

L’alcalde cedeix la paraula a les regidores dels grups municipals de la corporció, que
fan una lectura compartida de la declaració institucional:

La igualtat entre dones i homes és un dret fonamental a garantir en una societat que
ho exigeix. És un valor i un element clau per a l’eradicació del sistema heteropatriarcal
androcèntric i sexista imperant que ens oprimeix, ens violenta i ens discrimina.

Aquest dret a la igualtat de dones i homes ha estat reconegut legalment des de fa
temps en el  nostre marc jurídic,  però no és efectiu ni  en totes les esferes de les
nostres vides ni és igual per a totes les dones. Per això encara avui dia hem de vetllar
per la plena participació de les dones en tots els àmbits de la vida.

Així doncs, tot i els progressos aconseguits fins al moment, la igualtat entre dones i
homes en la vida quotidiana encara no és una realitat.  A la pràctica,  persisteixen
desigualtats polítiques, econòmiques, socials i culturals i les dades així ho mostren: en
l’àmbit laboral, malgrat els esforços per eliminar la bretxa salarial, la diferència entre
el salari mitjà dels homes i de les dones encara és d’un 23%. La bretxa salarial més
elevada la trobem en les ocupacions més feminitzades, on la diferència arriba a un
29,4%. El sostre de vidre continua sent un obstacle evident per les dones que només
ocupen el 35,4% dels alts càrrecs de direcció i gerència i és que, d’acord amb l’índex
d’igualtat de gènere, la dimensió amb major desigualtat de gènere la trobem en la
presència de dones en llocs de presa de decisió en l’àmbit econòmic, social i polític,
sent aquesta molt inferior a la presència dels homes.

D’altra  banda,  les  tasques  de  cura  i  conciliació  continuen  sent  socialment
responsabilitat de les dones, que demanen 9 de cada 10 de les excedències laborals
sol·licitades  per  tenir  cura  de familiars;  les  que no ho fan perquè no poden,  han
d’afrontar jornades maratonianes en què assumeixen dobles i triples jornades. Prova
d’això  és  que  la  mitjana  d’hores  setmanals  que  dediquen  les  dones  a  tasques
domèstiques són gairebé el doble de les que hi dediquen els homes.

Aquestes desigualtats aboquen a moltes dones a la precarietat, sent la pobresa una
situació feminitzada, que afecta 1 de cada 4 dones a Catalunya. En el darrer any la
bretxa del risc de pobresa ha augmentat més de 4 punts.

En altres àmbits tampoc trobem millors resultats. La presència mitjana de les dones en
premsa escrita als mitjans és d’un 27% i d’un 22% en premsa digital; i només 1 de
cada 4 de les persones federades o professionals de l’esport  és una dona. D’altra
banda, la tria d’estudis segueix mostrant  la presència d’estereotips de gènere.  Per
exemple, l’enginyeria i l’arquitectura han estat les titulacions menys assolides per les
dones, amb un 8% dels casos en el darrer curs.

Aquesta invisibilització de les dones en diferents àmbits, dificulta o alenteix el canvi
cap a una societat més igualitària en què siguin presents més dones referents en totes
les esferes de la vida.

Aquest  8 de març  i  cada dia,  les dones lluitem contra  aquesta situació  desigual  i
injusta. Els moviments feministes, cada dia més forts, són la punta de llança d’unes
reivindicacions que posen sobre la taula la necessitat de canvi, i què interpel·len els
poders públics i el conjunt de la societat a garantir d’una vegada per totes la igualtat
real de dones i homes.

Volem desmuntar  les  estructures  que sostenen les  discriminacions  diàries  vers  les
dones en totes les esferes de les nostres vides. I per això, una vegada més, caldrà
aguantar els envits d’una societat patriarcal resistent a cedir el poder i privilegis. Però
no defallirem, ara que hem avançat més que mai, ara que sabem que la sonoritat és la
nostra insígnia i cada dia en som més, ara que ja no hi ha marxa enrere.
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Ara més que mai volem (almenys!) la meitat de tot.

Les dones som ciutadanes de ple dret avui i cada dia perquè cada dia #Som8deMarç.

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

ACORD

Aprovar la declaració institucional del dia 8 de març de 2020.

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

Vots a favor (12)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, 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.  ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT

No n’hi ha.

II
PART DE CONTROL

13. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA

decret descripció àrea

2020DECR000185 CONVOCATORIA COMISSIO INFORMATIVA DIRECTORIAL 3 DE MARÇ DE 
2020                                                                                                                               

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000184 APLICACIO INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL AJUNTAMENT RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000183 EMISSIO TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIO SS - SERVEIS SOCIALS

2020DECR000182 APROVACIO FACTURES F2020-07                                                                             INT - INTERVENCIO

2020DECR000181 AUTORITZACIO CONCESSIO DRET FUNERARI SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000180 ACOLLIMENT SUBV GENCAT:  MILLORA INSTRUMENTS DESCRIPCIO ARXIU 
MUNICIPAL                                                                                                                   

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000179 CONCESSIO US SALA ENTITATS                                                                                 CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000178 RECTIFICACIO LIQUIDCACIO ICIO URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000177 PAGAMENT ASSISTENCIA ALS ORGANS DE GOVERN FEBRER 2020 RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000176 APROVACIO MEMORIA VALORADA FORMACIO NOUS VESTIDORS PISCINES 
CELRA

ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000175 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: REPARACIONS SERRALLERIA
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000174 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: PODA I NETEJA PARTERRES SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
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INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000173 SOTMETRE EXPEDIENT A INFORMACIO PUBLICA (US PROVISIONAL)
URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000172 ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US PUBLIC
URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000171 ADJUDICACIÓ CTE MENOR SUBMINITRAMENT: ADQUISICIO ARMARI             
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000170 ANUL·LACIO LIQUIDACIONS ART I ESPORTS                                                           SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2020DECR000169 AUTORITZACIO PAGAMENT FORMACIO                                                                  RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000168 AJUT ECONOMIC URGENCIA SOCIAL                                                                        SS - SERVEIS SOCIALS

2020DECR000167 AJUT ECONOMIC URGENCIA SOCIAL                                                                        SS - SERVEIS SOCIALS

2020DECR000166 CONCESSIO AUTORITZACIO US ATENEU                                                                 CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000165 CNCESSIO AUTORITZACIÓ US ATENEU                                                                    CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000164 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEI: PINTAR LOCAL JOVE                                     JO - JOVENTUT

2020DECR000163 DONAR-SE PER ASSABENTAT BAIXA ACTIVITAT URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000162 APROVACIOLIQUIDACIO TAXA MERCAT PRIMER SEMESTRE 2020 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2020DECR000161 APROVACIO FACTURES F 06-2020 INT - INTERVENCIO

2020DECR000160  INCOACIO PROCEDIMENT CONTRACTE OBRA TORRE DESVERN FASE 2           SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000159 RETORN GARANTIA DEFINITIVA SG - SECRETARIA

2020DECR000158 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: DISSENY ACTES 8M                                     JO - JOVENTUT

2020DECR000157 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: SUPORT AREA ESPORTS                             PECO  -  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2020DECR000156 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO OBRA MENOR URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000155 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO OBRA MENOR URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000154 DEC AUTORITZAR TRACTAMENT RESIDUAL VEHICLE                                            SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000153 APROVACIO MODIFICACIO PRESSUPOST 01-20                                                     SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2020DECR000152 AUTORITZACIO LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL VIA PUBLICA                        OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2020DECR000151 AUTORITZACIO PAGAMENT LOCOMOCIO I DIETES FEBRER 2020                      RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000150
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO 3 
LLUMINARIES                                                                                                               

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000149 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: PAVIMENTACIO CARRERS                            
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000148 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO TALLAGESPA   
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000147
ADJUDICACIO CONTRACTE PRIVAT: ESPECTACLE NOSOTORS NO 
OLVIDAMOS                                                                                                                  

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000146 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS PUBLICITARIS DE MENUTS GIRONA         
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000145 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO OBRA MENOR
URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000144 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO OBRA MENOR
URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000143
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: ASSESSORAMENT SUPORT COMERÇ 
LOCAL                                                                                                                            

PECO  -  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2020DECR000142
ADJUDICACIO CTE MENOR COORDINACIO ARTISTICA CELRA APARADORS 
ARTISTICS 

PECO  -  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2020DECR000141  REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE                                                                         SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000140 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 18 FEBRER 2020                          SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000139 RECTIFICACIO IMPORT DECRET ALCALDIA 138/2020 SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
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2020DECR000138 SOL SUBVENCIO DIGI DEL PLA A L'ACCIO 2020-2021                                            SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000137 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO OBRA MENOR
URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000136 SOL ASSISTENCIA TECNICA INFORME OBRA AMPLIACIO EDAR                           
URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000135 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: FORMACIO EQUIP EBM                             
ENS  -  EDUCACIÓ,  FORMACIÓ  DE  LES
PERSONES

2020DECR000134 APROVACIO LIQUIDACIO PRESSUPOST 2019                                                          SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2020DECR000133 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: TRASLLAT NEW JERSEIS                             
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000132 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: EXCAVACIO I AIXECAMENT VORERA         
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000131  APROVACIO FACTURES F05-2020                                                                            INT - INTERVENCIO

2020DECR000130 ACCEPTACIO CANVI NOM                                                                                          
URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000129 APROVACIO MEMORIA ARRANJAMENT MOLL ESTACIO                                      SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000128
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: INSTAL·LACIO NOU 
SISTEMA ALARMA ATENEU                                                                                        

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000127 INCOACIO EXPEDIENT IMPOSICIO PENALITATS A EMPRESA                               SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000126 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS:  IMPRESSIO ETIQUETES BOLQUERS PAP MA - MEDI AMBIENT

2020DECR000125 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO 15 ARBRES 
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000124
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: TERMINALS I SERVIDOR 
COMUNICACIONS EMDC                                                                                            

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000123 APROVACIO LIQUIDACIO TAXA RESERVA PARADA VIA PUBLICA TAXI               SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2020DECR000122 APROVACIÓ LIQUIDACIO TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA PER CAIXER 
AUTOMATIC 2020                                                                                                        

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2020DECR000121 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS:  REPARACIONS LAMPISTERIA                   
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000120 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO ESPECTACLE ACORAR
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000119 DEC AUTORITZACIO REALITZACIO FESTES ANIVERSARI                                        
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000118 APROVACIO LIQUIDACIONS TAXA SERVEI MENJADOR GENER E BRESSOL        INT - INTERVENCIO

2020DECR000117 ADJUDICACIO CTE: ESPECTACLE DOLORS 
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000116 SOL SUBVENCIO DIGI: FOMENT PROGRAMES I PROJECTES EDUCATIUS 
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000115
ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: CONSTRUCCIO PARETS DIVISORIES EBM 
TRAPELLES                                                                                                                     

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000114 DEC CONVOCATORIA PLE SESSIO 11 FEBRER 2020                                               SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000113 DEC AUTORITZACIO CELEBRACIO FESTES ANIVERSARI                                         CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000112 CONCESSIO AUTORITZACIO US SALA ENTITATS                                                     CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000111 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000110 APROVACIO FACTURES F04-2020 INT - INTERVENCIO

2020DECR000109 APROVAR CONVENI PRACTIQUES EN CENTRES DE TREBALL                               PECO  -  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2020DECR000108 APROVAR BAIXA DEFINITIVA INFANT EB                                                                 INT - INTERVENCIO

2020DECR000107
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: PODA PLATANERS MERCAT 
BROCANTERS                                                                                                                

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000106 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA SE - SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
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2020DECR000105 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA SE - SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

2020DECR000104 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000103 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA MA - MEDI AMBIENT

2020DECR000102 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA MA - MEDI AMBIENT

2020DECR000101 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000100 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000099
ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: COL·LOCACIO CANALS FLUVIALS CASA 
HINIASA                                                                                                                         

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000098
ADJUDICACIÓ CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO 4 FILTRES 
AIGUA                                                                                                                            

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000097 AUTORITZAR PAGAMENT DESPESA ELECTRICA LOCAL PLAÇA ESGLESIA           SG - SECRETARIA

2020DECR000096 APROVAR CONVENI PTRACTIQUES EN CENTRES DE TREBALL                             
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000095 APROVACIO CONVENI PRACTIQUES ACADEMIQUES EXTERNES                         JO - JOVENTUT

2020DECR000094 DEC AUTORITZACIO US ATENEU                                                                               
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000093 DEC SOL SUB DDGI FESTIVA DESEMBRE EN DANSA
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000092
DEC SOL·LICITUD SUBVENCIO OSIC ADQUISICIO LLIBRES I DIARIS PER A LA 
BIBLIOTECA                                                                                                                   

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000091 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: AIGUA MINERAL                   
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000090 DEC AUTORITZACIO US ESCOLES VELLES                                                                 CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000089 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO ACTIVITAT URB  -  URBANISME,  SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000088 SOL CCGI ASSISTENCIA TECNICA OBRA AMPLIACIO PISCINA MUNICIPAL SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000087 SOL CCGI ASSISTENCIA TECNICA OBRA ENTRONCAMENT CARRER GERMANS 
SABAT

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000086 DEC SOL·LICITUD SUBVENCIO OSIC NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ O 
OCCITÀ

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000085 DEC AUTORITZACIO US ATENEU                                                                               CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000084 DEC AUTORITZACIO US ATENEU                                                                               CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000083 DEC AUTORITZACIO US SALA ENTITATS                                                                  CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000082 APROVACIO PAGAMENT ASSISTENCIA ORGANS GOVERN GENER 2020            RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000081 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 4 FEBRER 2020                            SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000080 APROVACIO MEMORIA  VALORADA FORMACIO NOUS SERVEIS HIGIENICS 
PAVELLO PISCINES                                                                                                       

ST - SERVEIS TECNICS

El Ple es dóna per assabentat. 

14. PRECS I PREGUNTES

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports, Promoció Econòmica i Habitatge, que vol respondre el prec que va realitzar
el  Sr.  Roqueta  en  el  Ple  anterior  en  relació  amb  la  il·luminació  dels  passos  de
vianants de la carretera de Palamós.

El Sr. Bartis indica que ha anat personalment a comprovar-ho i va arribar fins a
Bordils  per  comparar  els  passos  de  vianants  de  la  carretera  de  Palamós  des
d’aquesta població fins a Celrà. 
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Va comprovar que a Celrà,  a diferència  d’altres municipis,  hi  ha una il·luminació
especifica de color groc per a cada pas de vianants i, quan és fosc, la separació que
hi ha entre fanals de l’enllumenat públic genera una penombra que, en un pas de
vianants,  la  llum  groga  fa  que  aquest  es  distingeixi  molt  bé.  Per  aquest  motiu
pregunta al Sr. Roqueta si es referia a tots els passos de vianants o a algun en
concret ja que dels passos de vianants de la carretera de Palamós se’n va fer un de
nou que està just passada la rotonda, al carrer Aumet un cop passat el pont, i potser
és el que queda menys visualitzat.      

El Sr. Roqueta respon que avui ho comprovarà.

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

1. Li han comentat que la cruïlla del carrer Aumet amb carrer Pins d’en Ros és
una mica perillosa ja que al pas de vianants hi ha molt sovint dos cotxes
aparcats  i,  especialment,  alguns  dels  cotxes  que a vegades  arriben de  la
carretera de Palamós van molt  ràpids.  Seria  bo posar  algun “badem” per
minorar aquesta perillositat.

El Sr. Bartis contesta que, al respecte, un veí del numero 50 del carrer Aumet
va presentar una instància a l’Ajuntament i que ell mateix, l’alcalde i el tècnic
de l’àrea van anar-hi per comprovar-ho. Estant allà, va donar la casualitat que
es  van  trobar  amb  aquesta  persona  i  li  van  poder  dir  personalment  les
actuacions que hi havia previstes en aquest punt quan comencés la campanya
per  repintar  les  senyalitzacions  de  tot  el  poble,  entre  elles  enrederir
l’aparcament que hi ha per a persones amb discapacitats, reduir la zona que
hi ha de càrrega i descàrrega i fer un aparcament de motos (a demanda dels
veïns d’aquella zona) un cop passat el pas de vianants i la illeta que quedarà.

2. Hi ha un petit error a La Celranenca pel que fa a la referència que fa del Ple
ordinari del mes passat ja que es fa constar que tots els punts de l’ordre del
dia  es van aprovar per unanimitat,  però no és correcte doncs el  que feia
referència a la inhabilitació del president de la Generalitat i del diputat Oriol
Junqueras el seu grup municipal es va abstenir. 

3. Li agradaria poder disposar del catàleg d’edificis i de terrenys de titularitat
municipal. I l’Alcalde respon que està a la seva disposició.

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

1. Hi ha alguna previsió de quan s’encendran els semàfors?

El  Sr.  Bartis  respon  que  hi  ha  hagut  una  problemàtica:  inicialment,  la
proposta per donar llum elèctrica al  semàfor i  connectar el  semàfor d’una
banda  amb  l’altra  banda  era  a  partir  d’un  tub  que  es  va  fer  durant  la
urbanització  de  tot  aquell  sector.  Quan  l’empresa  va  intentar  passar  el
cablejat, es va trobar que en el moment d’executar-se l’obra el tub va quedar
xafat i per això el cable no passa. S’han buscat diferents solucions per evitar
obrir una rasa enmig de la carretera de Palamós i avui mateix l’empresa ha
proposat com a solució poder fer un adossat al calaix que canalitza el torrent
d’aigua que baixa. I espera que, com a mínim, aquesta mateixa setmana ja es
pugui posar en funcionament.      
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El Sr. Vilà pregunta si hi ha alguna previsió de dies, més tenint en compte que
és perillós per a la mainada que passa per aquella zona.

El Sr. Bartis contesta que no pot dir quants dies, però el tècnic li ha comentat
que segurament a finals de la setmana ja podria estar feta la instal·lació.

2. S’ha adjudicat ja la construcció dels serveis de les piscines?

El Sr. Bartis respon que de l’obra del lavabo es van convidar vàries empreses,
però  no  hi  ha  els  tres  pressupostos  perquè  hi  ha  empeses  que  no  han
presentat la seva oferta. Però ja s’ha adjudicat a l’empresa que ha presentat
l’oferta mes econòmica.

CLOENDA.  Sense  cap altre assumpte per tractar, l’alcalde  conclou  la  sessió  i
l’aixeca a les 21.35 hores del què, com a secretària, dono fe.
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