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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 3/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 12 de maig de 2020
Horari: de 20.00 h a 21.15 h
Celebrada telemàticament
A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 12 de maig de 2020, es reuneixen de
forma telemàtica, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment
establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es relacionen, en
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència de l’alcalde i assistits per
mi, la secretària general.
ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Daniel Cornellà Detrell
Tinents/es d'alcalde
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Daniel Jiménez Elvira
Sra. Montserrat Carré Dalmau
Regidors/es
Sra. Sònia Fortià Martí
Sr. Albert Lopez Guàrdia
Sr. Aram Aymerich Besalú
Sr. Robert Vilà Brugués
Sra. Anna Maria Coll Pascual
Sr. Miquel Rossell Molar
Sr. Manuel Roqueta Casalprim
Sr. David Mas Roselló
Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea
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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 10 DE MARÇ
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 10 de
març de 2020 s’aprova per unanimitat.
2.
DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 261/2020, DE 25 DE
MARÇ, D’ACTIVACIÓ DEL PLA BÀSIC D’EMERGÈNCIES MUNICIPAL –PBEM (expedient x339/2020)

L’alcalde fa una explicació detallada del Decret d’Alcaldia 261/20, de 25 de març, en
virtut del qual s’aprova l’activació del Pla Bàsic d’Emergències Municipal –PBEM- i
que és el següent:
La propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) i l’aprovació del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, comporta que l’Ajuntament hagi
d’adoptar les mesures i ordres necessàries per mantenir els serveis públics municipals i
alhora garantir la seguretat de les persones, amb el clar objectiu de reduir al màxim la
circulació de persones per evitar patologies i els contagis, en especial a les persones
integrants de grups de risc. Les mesures adoptades per l’Estat mitjançant la declaració
de l’estat d’alarma, així com pels decrets i les instruccions d’aquest Ajuntament, en
especial el Decret d’Alcaldia 237/2020, de 16 de març de 2020, d’adopció de mesures
extraordinàries destinades per la contenció del COVID-19, té com a finalitat
salvaguardar la protecció de la salut i de garantir simultàniament l’adequada prestació
dels serveis públics municipals que resultin imprescindibles per a la ciutadania.
El Pla Bàsic d’emergència municipal (PBEM) s’activa en fase d’alerta davant les
situacions, entre d’altres, quan el CECAT informa de l’activació en alerta del Pla
PROCICAT i actualment el Pla (que preveu 4 fases d'activació en funció de la gravetat)
està activat en fase d'EMERGÈNCIA-1.
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De conformitat amb l’article 27 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya si es produeixen les eventualitats contingudes en un pla de protecció civil, el
director o directora d'aquest ha de declarar-ne formalment l'activació, pel procediment
establert pel mateix pla. I a partir de la declaració d'activació s'han d'adoptar les
mesures establertes pel pla. En particular, la declaració d'activació del pla comporta:
a)
La
transmissió
dels
avisos
pertinents.
b) La constitució immediata del comitè d'emergència del pla, si escau.
c)
L'ordre
de
mobilització
dels
grups
d'actuació,
si
escau.
d) La comunicació de l'activació del pla al Centre de Coordinació Operativa de
Catalunya
(CECAT).
e) L'avís a la població, segons el mecanisme de publicitat establert pel pla o, si hi
manca, per la via dels mitjans de comunicació social que determini el director o
directora
del
pla,
si
escau.
I la desactivació dels plans de protecció civil ha d'ésser declarada formalment per llurs
directors o directores, seguint el mateix procediment de l'activació.
Per tot l’exposat, i vista la competència de l’Alcaldia d’acord amb l’article 21.1.m) de la
Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, segons redacció donada per la
Llei 11/1999 de 21 d’abril i la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local i article 53.1.m) 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,
HE RESOLT

Primer. Activar el Pla Bàsic d’Emergències Municipal (PBEM) de Celrà des del dia 16
de març de 2020 havent-se adoptat les mesures que consten en el Decret d’Alcaldia
237/2020, de 16 de març i sense perjudici d’altres mesures que es puguin adoptar en
funció de l’evolució dels esdeveniments.
Segon. Constituir el grup de coordinació – comitè municipal d’emergències que queda
integrat pels membres següents:








Responsable municipal de l’emergència: Sr. Daniel Cornellà
Coordinador municipal de l’emergència: Sra. Eulàlia Ferrer
Cap del grup local sanitari: Sra. .....
Cap del grup local logístic i d’acollida: Sr. .....
Cap del grup local d’avisos a la població: Sra. .....
Responsable de l’àrea de tecnologia i comunicació: Sr. .....
Responsable de manteniment del municipi: Sr. .....

Tercer. Recomanar a la ciutadania (major d’edat) que vulgui col·laborar amb el grup
de voluntariat que es posi en contacte enviant un missatge de whatsapp o trucar al
telèfon 636197025, tot informant del seu nom i cognoms, telèfon i horari de
disponibilitat. Col·laboració que es durà a terme de manera coordinada i amb totes les
garanties sanitàries i de seguretat necessàries.
Quart. Comunicar la present resolució al CECAT (Centre de coordinació operativa de
Catalunya) i als membres integrants del grup de coordinació.
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Cinquè.Publicar aquesta resolució en la web municipal, en el Portal de
Transparència
de
l’Ajuntament
i
procurant
la
màxima
difusió
a
la
ciutadania. Donar compte per via telemàtica a tots els regidors i regidores de
l’Ajuntament i al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri.

El Ple es dóna per assabentat.
3.
DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 237/2020, DE 16 DE
MARÇ, D’ADOPCIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A LA
CONTENCIÓ DE LA COVID-19 (I), RELATIU A SERVEIS MÍNIMS ESSENCIALS
I ALTRES MESURES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19 I DEL DECRET
D’ALCALDIA 266/2020, DE 31 DE MARÇ, D’ADOPCIÓ DE MESURES
EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19 (II), DE
MODIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 237/2020 SOBRE SERVEIS MÍNIMS
I ALTRES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19 (expedient X330/2020).
L’alcalde fa una explicació detallada del Decret d’Alcaldia 237/20, de 16 de març, en
virtut del qual s’aprova l’adopció de mesures extraordinàries destinades a la
contenció de la Covid-19 (I), relatiu a serveis mínims essencials i altres mesures com
a conseqüència de la Covid-19 i que és el següent:
La situació d'emergència sanitària conseqüència de la pandèmia del COVID19 exigeix,
d'acord amb les mesures ja comunicades per la Generalitat de Catalunya i pel Govern
espanyol, l’adopció, en relació amb l'activitat municipal, de mesures tendents a
salvaguardar la protecció de la salut de tots els ciutadans, garantint al mateix temps
l'adequada prestació dels serveis públics municipals.
En aquest marc, i tenint en compte la progressió dels contagis, en un escenari en el
qual les autoritats sanitàries apel·len a la responsabilitat social de tots els ciutadans
per a contribuir a l'alentiment de la propagació de la malaltia, cal adoptar mesures
addicionals per a contribuir a la contenció, garantint sempre la gestió de la prestació
dels serveis essencials de l'Ajuntament de Celrà.
L’article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
disposa que cada Administració conservarà les competències que li atorga la legislació
vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi
necessàries en el marc de les ordres dictades de l’autoritat competent als efectes de
l’estat d’alarma i sense perjudici d’allò establert en els articles 4 i 5.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, que atribueix a l'alcalde l'adopció de
mesures necessàries i adequades en casos d'infortunis públics o greu risc dels
mateixos, donant compte immediata al Ple.
RESOLC
Primer. El present Decret serà aplicable a tot l'Ajuntament de Celrà.
Segon. Per al desenvolupament de l'activitat dels serveis municipals s'estableix, amb
caràcter general i sense perjudici dels serveis considerats essencials, la implantació de
formes de treball no presencials.
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No obstant això, quan el funcionament del servei així ho demandi, es requerirà als
empleats municipals la realització de la seva activitat en règim presencial. En tot cas,
el personal municipal haurà de romandre disponible en horari laboral a través de
correu electrònic i telèfon i, en la mesura que sigui possible, continuar amb la seva
activitat professional per mitjans telemàtics.
Als efectes indicats en el paràgraf anterior es determinen tot seguit els serveis que
precisen d’activitat presencial:
1 – atenció ciutadana cada matí i una tarda a la setmana (mínim una persona).
2 – serveis de vigilància municipal.
3 - serveis d’informàtica.
4 - serveis de l’EDAR (mínim una persona).
5 - serveis de neteja d’edificis municipals i de la via pública (mínim de dues
persones).
Tercer. Disposar que tots els empleats públics municipals hauran de romandre
localitzables i hauran de reincorporar-se als seus llocs de treball presencials sí així se'ls
requereix per necessitats excepcionals del servei.
Quart. L'atenció a la ciutadania i el registre de documents es realitzarà preferentment
per mitjans electrònics (www.celra.cat) i l'atenció presencial només es donarà quan
sigui una urgent necessitat.
Els ciutadans que acudeixin a l'oficina de registre i atenció ciutadana hauran de
respectar escrupolosament les mesures preventives indicades en els cartells
informatius allí instal·lats.
És per la qual cosa que l’atenció presencial als ciutadans en les dependències
municipals es redueix als casos d’urgència inajornable.
Cinquè. Se suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels
procediments administratius municipals. El còmput dels terminis es reprendrà en el
moment en el qual perdi vigència el citat Reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues
d'aquest, de conformitat amb el que disposa la Disposició addicional tercera del Reial
decret 463/2020.
Sisè. Se suspèn la celebració de sessions d'òrgans col·legiats excepte en aquells casos
que resulti imprescindible per raons d'urgència.
Setè. Advocar les competències delegades per Decret d’Alcaldia 525/2019, de 25 de
juny, a favor dels membres de la Junta de Govern Local, de nou a l’AlcaldiaPresidència de la corporació com a òrgan que va ser delegant de la mateixa, de
conformitat amb el que disposa l’article 150.c) i d) del ROM, en concordança amb els
article 8 i 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vuitè. Se suspenen de la celebració de casaments civils a l’Ajuntament de Celrà.
Novè. Continuar amb el tancament de les instal·lacions i activitats ja anunciades en els
diferents mitjans de difusió, des del passat dia 12 de març de 2020, que disposa
l’Ajuntament i que afecta els serveis següents:
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Serveis educatius: dues escoles bressol, escola municipal de dansa i escola
municipal d’art.



Suspensió de tots els actes públics organitzats per l’Ajuntament i activitats i
programes municipals dirigits al públic en general: teatre, concerts,
conferències...



Tancament públic de totes les àrees de joc infantil i parcs, zones d’oci, temps
lliure i esportives.



Suspensió temporal del mercat de segona mà.

Desè. Les mesures recollides en aquest decret entraran en vigor des de la data de la
seva signatura i es mantindran en tant la situació de crisi sanitària així ho demandi i
podran ser revocades per necessitats excepcionals del servei i, en tot cas, quan cessin
les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Onzè. Publicar aquesta resolució en la web municipal, en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament i procurant la màxima difusió a la ciutadania. Donar compte per via
telemàtica a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i al Ple de la corporació en la
primera sessió que se celebri.

L’alcalde fa una explicació detallada del Decret d’Alcaldia 266/20, de 31 de març, en
virtut del qual s’aprova l’adopció de mesures extraordinàries destinades a la
contenció de la Covid-19 (II), de modificació del Decret d’Alcaldia 237/2020 sobre
serveis mínims i altres conseqüències de la Covid-19 i que és el següent:
La situació d'emergència sanitària conseqüència de la pandèmia del COVID19 exigeix,
d'acord amb les mesures ja comunicades per la Generalitat de Catalunya i pel Govern
espanyol, l’adopció, en relació amb l'activitat municipal, de mesures tendents a
salvaguardar la protecció de la salut de tots els ciutadans, garantint al mateix temps
l'adequada prestació dels serveis públics municipals.
En aquest marc, i tenint en compte la progressió dels contagis, en un escenari en el
qual les autoritats sanitàries apel·len a la responsabilitat social de tots els ciutadans
per a contribuir a l'alentiment de la propagació de la malaltia, cal adoptar mesures
addicionals per a contribuir a la contenció, garantint sempre la gestió de la prestació
dels serveis essencials de l'Ajuntament de Celrà.
Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estat d'alarma
amb una durada inicial de 15 dies, i que ha estat prolongada fins a les 00.00 hores del
dia 12 d’abril de 2020 pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, una vegada
autoritzada aquesta pròrroga pel Congrés dels diputats en sessió plenària de data 25
de març de 2020.
Finalment, i amb l'objectiu final bàsic d'aconseguir en el menor termini possible frenar
la corba de contagis, el Consell de Ministres extraordinari de data 29 de març de 2020
ha aprovat el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís
retribuït recuperable per a les persones (Reial decret llei 10/2020, de 29 de març).
Aquest Reial decret llei suposa un nou escenari que pretén una dràstica
reducció de la mobilitat derivada dels desplaçaments laborals, per això s'ha
establert un permís laboral retribuït i recuperable extraordinari per a aquelles
persones que, d'acord amb les noves previsions, no pugui fer treball a distància
ni desplaçar-se al seu lloc de treball al no incloure's la seva activitat dins del
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concepte de servei essencial d'acord amb el que, a aquest efecte, determina el
mateix Reial decret llei.
L’Ajuntament de Celrà en data 16 de març, mitjançant Decret d’alcaldia 237/2020, va
adoptar mesures extraordinàries destinades a la contenció del COVID-19, que es
mantenen vigents a data d’avui però amb les modificacions que tot seguit s’indicaran.
L’article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19
disposa que cada Administració conservarà les competències que li atorga la legislació
vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi
necessàries en el marc de les ordres dictades de l’autoritat competent als efectes de
l’estat d’alarma i sense perjudici d’allò establert en els articles 4 i 5.
I la disposició addicional primera del Reial decret-Llei 10/2020 disposa que les entitats
locals queden habilitades per dictar les instruccions i resolucions que siguin
necessàries per regular la prestació de serveis dels empleats públics inclosos en l’àmbit
d’aplicació del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, amb l’objecte de mantenir el
funcionament dels serveis públics que es considerin essencials.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, que atribueix a l'alcalde l'adopció de
mesures necessàries i adequades en casos d'infortunis públics o greu risc dels
mateixos, donant compte immediata al Ple.
RESOLC
Primer. Modificar el Decret d’Alcaldia 237/2020, de 16 de març, en el seu apartat
segon, relatiu als serveis que precisen d’activitat presencial i que seran els següents:






Atenció ciutadana cada matí, des de les 9.00 hores a les 14.00 hores (mínim
una persona).
Serveis de vigilància municipal
Serveis de l’EDAR (mínim una persona)
Serveis de neteja d’edificis municipals (mínim una persona)
Serveis de neteja de la via pública (mínim dues persones)

I sense perjudici dels serveis considerats essencials en l’annex del Reial decret-Llei
10/2020, de 29 de març de 2020.
L’objectiu declarat pel Reial decret-Llei és obtenir una reducció de la mobilitat per
motius laborals. Per aquest motiu, s’opta per establir el que es denomina permís
extraordinari remunerat i recuperable, de caràcter obligatori per a totes aquelles
persones treballadores que no es contemplin com a servei essencial d’acord amb el
que estableix pel propi Reial decret-Llei o que no requereixi activitat presencial o que
quedi exceptuat pels motius següents: teletreball, incapacitat temporal o altre tipus de
suspensió de contracte.
Per tant, els treballadors que no es trobin en cap d’aquests supòsits, disposaran
d’aquest permís extraordinari remunerat i recuperable subjecte als condicionants
següents:



El permís serà obligatori i durarà des del dia 30 de març fins al dia 9 d’abril de
2020, ambdós inclosos.
S’haurà de recuperar el temps no treballat com a conseqüència del permís.
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Aquesta recuperació haurà de realitzar-se en el període comprès entre el fi de
l’estat d’alarma i el 31 de desembre de 2020.
I la forma de recuperació serà objecte de negociació col·lectiva.

El fet que una activitat sigui considerada com a essencial en el Reial decret-llei no
implica que hagi de realitzar-se de manera presencial. Considerar un servei o activitat
com a essencial no suposa que la totalitat dels seus serveis es prestin de forma
presencial, sinó només aquells que són precisos pel servei.
Per tant, no s’alteren les situacions de teletreball ja existents en virtut del Decret
d’Alcaldia 237/2020, de 16 de març, sense perjudici que pugui modificar-se aquesta
forma de prestació en determinades circumstàncies.
En conseqüència, les persones que ja estiguin desenvolupant teletreball o treball a
distància, sempre que realitzin la seva jornada completa i així ho justifiquin, no els
serà d’aplicació el permís extraordinari remunerat i recuperable.
Així com també queden expressament excloses de l’aplicació del permís extraordinari
retribuït i recuperable les persones en situació d’incapacitat temporal, qualsevol que
sigui la contingència que ocasioni la seva incapacitat temporal. Cal tenir present, a
aquests efectes, que el temps en situació d’incapacitat compta com a temps de treball,
tal i com ha assenyalat la jurisprudència.
Segon. Modificar el Decret d’Alcaldia 237/2020, de 16 de març, en el seu apartat
quart, relatiu a l’atenció ciutadania i el registre de documents en els termes següents:
L’atenció a la ciutadania i el registre de documents es realitzarà preferentment
per mitjans electrònics (www.celra.cat).
L’atenció presencial només es donarà per a la recollida de bosses d’orgànica
o quan, acreditant una urgent necessitat, es concerti de forma prèvia per via
telefònica (972.49.20.01) i durant l’horari següent: dilluns a divendres de
9.00 hores a 14.00 hores.
Per a qualsevol urgència fora d’aquest horari es pot trucar al telèfon següent:
636197025
L’oficina del porta a porta també entregarà bosses d’orgànica i nous cubells
en l’horari següent: dimarts al matí de 9.00 hores a 13.00 hores i dijous
a la tarda de 16.00 hores a 19.00 hores. I es mantindrà l’atenció, només
via telefònica, des de les 9.00 hores a les 14.00 hores, de dilluns a divendres.
Els ciutadans que acudeixin a l’oficina d’atenció ciutadana i a l’oficina del porta
a porta hauran de respectar escrupolosament les mesures preventives
indicades en els cartells informatius allí instal·lats.
És per la qual cosa que l’atenció presencial als ciutadans en les dependències
municipals es redueix als casos d’urgència inajornable.
Tercer. Ordenar la paralització de les obres públiques adoptant les mesures de
seguretat necessàries pel tancament de les mateixes.
Quart. Les mesures recollides en aquest decret entraran en vigor des de la data de la
seva signatura, i es mantindran en tant la situació de crisi sanitària així ho demandi i
podran ser revocades per necessitats excepcionals del servei i, en tot cas, quan cessin
les recomanacions de les autoritats sanitàries.
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Cinquè. Mantenir vigents les restants mesures adoptades el dia 16 de març,
mitjançant el Decret d’Alcaldia 237/2020, i es mantindran en tant la situació de crisi
sanitària així ho demandi i podran ser revocades per necessitats excepcionals del
servei i, en tot cas, quan cessin les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Sisè. Publicar aquesta resolució en la web municipal, en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament i procurant la màxima difusió a la ciutadania. Donar compte per via
telemàtica a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i al Ple de la corporació en la
primera sessió que se celebri.

El Ple es dóna per assabentat.
4.
DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 270/2020, D’1
D’ABRIL, D’ADOPCIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A LA
CONTENCIÓ DE LA COVID-19 (III), RELATIU A LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE
COBRAMENT D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC (expedient X330/2020).
L’alcalde fa una explicació detallada del Decret d’Alcaldia 270/20, d’1 d’abril, en
virtut del qual s’aprova l’adopció de mesures extraordinàries destinades a la
contenció de la Covid-19 (III) relatiu a la suspensió temporal de cobrament
d’ingressos de dret públic i que és el següent:
Les ordenances fiscals i ordenances reguladores de preus públics municipals de
l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2020, inclou, entre d’altres, les taxes i preus públics
següents: taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (número 10),
taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres (número 16),
taxa per la utilització privativa o aprofitament instal·lacions municipals (número 17),
taxa per la prestació del servei d’escola bressol (número 19), taxa per la prestació del
servei d’escola de dansa (número 20), preu públic per a la prestació del servei de
cursos i tallers esportius (número 1) i Preu públic per a la prestació del servei de
cursos i tallers cultura (número 2).
D’acord amb l’article 9 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19, literalment diu: “Se suspèn l’activitat educativa presencial en tots els centres i
etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament contemplats a l’article 3 de la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, inclòs l’ensenyament universitari, així com
qualsevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics
o privats ...”
L’article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, estableix que se suspèn
l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció d’uns determinats
establiments comercials. En qualsevol cas, se suspèn l'activitat de qualsevol
establiment que, segons el parer de l'autoritat competent, pugui suposar un risc de
contagi per les condicions en les quals s'estigui desenvolupant.
L’article 73 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 58.2 del
Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de
recaptació, literalment diu que “...Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin de
la pràctica d’una nova liquidació per haver estat anul·lada una altra anterior. En aquest
cas, en la notificació de la nova liquidació es procedirà a la compensació de la quantitat
que procedeixi i es notificarà a l’obligat al pagament l’import diferencial perquè
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l’ingressi en els terminis establerts en l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària (...)”
L’article 33 del Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, regula la
suspensió de terminis en l’àmbit tributari i l’article 52 del Reial decret-llei 11/2020, de
31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i
econòmic per fer front al COVID-19 estén l’aplicació del que disposa l’article 33 del
Reial decret legislatiu 8/2020 a les actuacions, tràmits i procediments 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.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, que atribueix a l'alcalde l'adopció de
mesures necessàries i adequades en casos d'infortunis públics o greu risc dels
mateixos, donant compte immediata al Ple.
HE RESOLT
Primer. Suspendre temporalment durant la vigència de l’estat d’alarma el cobrament
de les taxes i preus públics següents:







Escola bressol
Escola de Dansa
Cursos i tallers esportius
Cursos i tallers cultura i Escola d’Art
Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres
Escombraries de comerços obligats a tancar

Amb el fi de contribuir a pal·liar l’impacte econòmic que la declaració d’estat d’alarma
està provocant a petites i mitjanes empreses del municipi de Celrà, així com als
treballadors autònoms, l’Ajuntament suspèn temporalment la liquidació d’aquelles
altres taxes o preus públics que el seu fet imposable no pugui materialitzar-se com a
conseqüència d’aquesta situació.
Segon. Retornar o compensar als usuaris del servei durant el mes de març de 2020,
la part proporcional de la quota equivalent als dies transcorreguts des de l’entrada en
vigor de l’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins al 31 de març:


Escoles bressol: es compensarà l’import a retornar amb la primera quota que es
giri a les famílies.



Escola de Dansa – cursos i tallers esportius – Escola d’Art: es compensarà
recuperant les classes perdudes o la devolució d’ingressos indeguts que
correspongui, en el cas que no es puguin recuperar les hores.

Tercer. Retornar l’import dels preus públics i taxes des de l’entrada en vigor de l’estat
d’alarma següents:


preus públics per les entrades pagades d’aquells espectacles que s’havien de
portar a terme en el Teatre Ateneu de Celrà.



taxes pagades per reserves d’ús d’espais municipals.



Així com tots aquells altres casos que ja s’hagi realitzat la liquidació, aquesta
podrà ser objecte de revisió, incloent, si s’hagués satisfet el preu, la devolució
dels imports que es determinin.
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Quart. Així mateix, s’ampliaran els terminis per a l’ingrés de les liquidacions tributàries
i altres ingressos de dret públic previstos, tant en període voluntari com en executiu,
d’acord amb el que s’estableix en matèria de terminis tributaris pel Reial decret llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19.
Aquestes mesures resultaran d’aplicació durant la vigència de l’estat d’alarma, sense
perjudici de la possible pròrroga del mateix, que en el seu cas procediria nous
terminis.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en la web municipal, en el Portal de Transparència
de l’Ajuntament i procurant la màxima difusió a la ciutadania. Donar compte per via
telemàtica a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i al Ple de la corporació en la
primera sessió que se celebri.

El Ple es dóna per assabentat.
5.
DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 272/2020, DE 3
D’ABRIL, D’ADOPCIÓ DE MESURES DESTINADES A LA CONTENCIÓ DE LA
COVID-19 (IV), SOBRE SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS (expedient
X368/2020).

L’alcalde fa una explicació detallada del Decret d’Alcaldia 272/20, de 3 d’abril, en
virtut del qual s’aprova l’adopció de mesures destinades a la contenció de la Covid19 sobre serveis funeraris municipals i que és el següent:
Mitjançant el Decret llei 10/2020, de 27 de març (publicat el dia 1 d’abril de 2020), pel
qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari,
econòmic i social de la COVID-19, entre altres mesures, s'ha introduït una disposició
addicional a la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, que regula les
condicions de prestació de serveis funeraris i les facultats en matèria de policia
sanitària mortuòria en situacions d'emergència sanitària greu.
Aquest Decret llei té per objecte possibilitar l'adopció de mesures que permetin, durant
el temps que duri la situació d'emergència sanitària greu, agilitzar al màxim les
actuacions necessàries per donar el corresponent destí final a les persones difuntes,
tot garantint, al mateix temps, la continuïtat i la universalitat dels serveis funeraris i
els drets de les persones usuàries.
A aquests efectes, l'apartat 1 de la disposició addicional preveu que els serveis
funeraris poden ser declarats serveis de prestació forçosa. L’adopció per d’aquestes
mesures per part del govern de la Generalitat de Catalunya permeten:
a)
La possibilitat d'assignar a cada hospital, centre residencial o altres
locals i espais medicalitzats una empresa funerària per a la prestació del
servei, quan existeixin raons justificades o la possibilitat de derivació directa a
una empresa en concret, de manera que en aquest cas el dret a la lliure elecció
de l'empresa funerària s'ha de poder exercir, si escau, un cop efectuat el
trasllat urgent del cadàver al domicili mortuori. L'assignació de les empreses
funeràries s'ha d'efectuar a proposta motivada de l'ens local territorial
corresponent.
b)
La determinació d'un preu màxim que s'ha d'oferir a les persones
usuàries, en funció de la modalitat de servei, i que abasti la prestació bàsica
imposada legalment. Això no exclou el dret de les persones usuàries de pactar
un servei superior amb el preu corresponent al servei pactat. Aquest preu l'ha
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de determinar l'òrgan competent en matèria de salut, a proposta motivada de
l'ens local territorial corresponent. La gestió del servei funerari s'ha de fer al
tanatori (domicili mortuori), encara que el tipus de fèretre s'ha de determinar
en el moment de realitzar-se el transport del cadàver des del centre
hospitalari, centre residencial o altre lloc de defunció fins al domicili mortuori.
La prestació bàsica ha de permetre optar entre enterrament o incineració,
sempre que hi hagi disponibilitat. En cas d'impossibilitat d'incinerar per manca
de capacitat operativa de les instal·lacions corresponents, es pot procedir a la
inhumació provisional, sense perjudici de la posterior exhumació i incineració
realitzades de conformitat amb la normativa de sanitat mortuòria. Igualment,
en cas d'impossibilitat d'enterrament per manca d'espai als cementiris, es
podrà optar per la incineració, llevat que calgui autorització judicial. S'ha de
respectar, sempre que sigui possible, la pluralitat de conviccions religioses,
filosòfiques o culturals.
c)
La prestació del servei s'ha d'adequar a les condicions establertes per
les autoritats sanitàries en matèria de política sanitària mortuòria i qualsevol
altra que resulti aplicable.
D'altra banda, l'Ordre SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s'estableixen
mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per
limitar la propagació i el contagi de la COVID-19, preveu la prohibició de les
activitats de vetlla i restringeix la celebració de les cerimònies civils o de culte
religiós, amb independència de la causa de la mort; prohibeix determinades
pràctiques sobre els cadàvers i regula determinades condicions de contractació
dels serveis funeraris per garantir la protecció dels drets dels usuaris. Entre
aquestes condicions s'estableix que, en tot cas, els preus dels serveis funeraris
no poden ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de
2020.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, que atribueix a l'alcalde l'adopció de
mesures necessàries i adequades en casos d'infortunis públics o greu risc dels
mateixos, donant compte immediata al Ple.
RESOLC
PRIMER. Aprovar sobre els serveis funeraris municipals les mesures següents:
Primera mesura: que qualsevol empresa privada
amb els aspectes jurídics i econòmics i amb els
preveuen els articles 22 a 36 del Decret 209/1999,
Reglament que regula, amb caràcter supletori, els
dur a terme la prestació del servei funerari.

de serveis funeraris, que compleixi
mitjans materials i personals que
de 27 de juliol, pel qual s’aprova el
serveis funeraris municipals, pugui

Segona mesura: proposar com a preus màxim pel servei funerari bàsic els següents:
a) Serveis d’incineració: 1.900 euros, IVA inclòs.
Aquest servei ha d’incloure el següent:
 la retirada del difunt/a en qualsevol franja horària, nocturna o diürna, els 365
dies de l’any.
 Sudari de retirada i braçalet identificatiu
 Enferetrament
 Realització de pràctiques higièniques i sanitàries bàsiques sobre el cadàver,
col·locació en el fèretre i dipòsit del cadàver fins al moment del trasllat al
crematori.
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b) Serveis d’inhumació (enterrament): 1.700,00 euros, IVA inclòs.
Aquest servei ha d’incloure:
 La retirada del difunt/a en qualsevol franja horària, nocturna o diürna, els
365 dies de l’any.
 Sudari de retirada i braçalet identificatiu
 Subministrament del fèretre
 Enferetrament, realització de pràctiques higièniques i sanitàries bàsiques
sobre el cadàver, col·locació en el fèretre i dipòsit del cadàver fins al moment
del trasllat al cementiri.
 Trasllat del cadàver fins al tanatori i fins al cementiri.
 Cotxe fúnebre
 Tràmits administratius amb el cementiri municipal
En aquesta proposta s’han pres com a referència preus de funeràries privades i en cap
cas són superiors. I en cap cas es podran comptabilitzar dins d’aquest preu màxim
serveis extraordinaris associats a la situació d’emergència sanitària com poden ser
taüts hermètics o similars (a banda de la bossa hermètica que exigeix el decret del
Ministerio de Sanidad publicat al BOE del 22 de març i que té un cost no superior a
100 euros).
SEGON. Instruccions i aspectes a tenir en compte:
 Davant de la mort de qualsevol persona en qualsevol dels centres
medicalitzats públics o privats, cal que s’entregui a les famílies el certificat de
defunció. Aquest és un document gratuït i han d’entregar 3 còpies, les
necessàries per realitzar tràmits.


Els enterraments es poden dur a terme sense esperar les 24h que
anteriorment eren preceptives (Ordre SND/272/2020, de 21 de març, per la
qual s’estableixen mesures excepcionals per expedir la llicència d’enterrament i
el destí final dels cadàvers davant la situació de crisis sanitària ocasionada per
la COVID-19).



Que la funerària pot oferir-se a tramitar els aspectes legals de la defunció a
través d’una gestoria però que ha de deixar clar que no és un servei obligatori.



Les famílies poden fer els tràmits elles mateixes tan sols amb les còpies del
certificat de defunció i la partida literal de defunció que es fa al registre civil.
Els dos tràmits són gratuïts.



La partida literal de defunció serveix per donar de baixa el difunt de la
seguretat social, tancar els comptes del banc i realitzar els tràmits notarials
relatius al cobrament de l’herència.



Cal tenir present que la comunicació entre el Registre Civil i la Seguretat Social
és automàtica, pel que no cal desplaçament.



En el cas de que el difunt tingui una assegurança de decessos que excedeixi el
cost màxim estipulat la família tindrà dret al retorn del diferencial.



Pel que fa a l’herència i a l’acceptació de l’herència pels interessats cal anar a
un notari, que és qui realitzarà tots els tràmits: últimes voluntats, còpies
testamentàries, inventari de bens, sol·licitud de notes simples de les propietats
del difunt al Registre de la Propietat corresponent, certificats de saldo
bancaris, assegurances de vida, crida als hereus, acceptació de l’herència,…
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aquest informarà dels terminis i tràmits a realitzar. Cal demanar prèviament
els honoraris per conèixer els costos que poden esdevenir.
Instruccions que es faran públiques en la pàgina web i xarxes oficials de l’Ajuntament
de Celrà, donat que actualment hi ha un gran desconeixement per part de les famílies
afectades sobre com procedir en aquesta difícil situació.
TERCER. Les mesures recollides en aquest decret entraran en vigor des de la data de
la seva signatura, i es mantindran en tant la situació de crisi sanitària així ho demandi
i podran ser revocades per necessitats excepcionals del servei i, en tot cas, quan
cessin les recomanacions de les autoritats sanitàries.
QUART. Publicar aquesta resolució en la web municipal, en el Portal de Transparència
de l’Ajuntament i procurant la màxima difusió a la ciutadania. Donar compte per via
telemàtica a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri.
CINQUÈ. Comunicar
(dgs.salut@gencat.cat).

aquesta

resolució

a

la

Direcció

General

de

Salut

El Ple es dóna per assabentat.
6.
DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 273/2020, DE 5
D’ABRIL, D’ADOPCIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A LA
CONTENCIÓ DE LA COVID-19 (V), SOBRE CONDICIONS DEL MERCAT NO
SEDENTARI SETMANAL DEL DIVENDRES (expedient X367/2020).
L’alcalde fa una explicació detallada del Decret d’Alcaldia 273/20, de 5 d’abril, en
virtut del qual s’aprova l’adopció de mesures extraordinàries destinades a la
contenció de la Covid-19 (V) sobre condicions del mercat no sedentari setmanal del
divendres i que és el següent:
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, entre d’altres,
preveu les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial. Concretament, el
seu article 10 estableix la suspensió de l’apertura al públic dels locals i establiments
minoristes. S’exceptuen d’aquesta suspensió els establiments comercials minoristes
d’alimentació, begudes i productes i béns de primera necessitat, entre d’altres.
L’apertura d’aquesta activitat comercial està condicionada al compliment de mesures
de prevenció per evitar contagis, com ara evitar aglomeracions i controlar les
distàncies de seguretat mínimes.
Els mercats no sedentaris (o setmanals) concentren habitualment diferents tipus de
venda però majoritàriament la relacionada amb alimentació i, per tant, es poden
considerar exceptuats de l’obligació de tancament abans indicada pel que fa a aquesta
activitat comercial concreta, però no la resta.
A més, la Resolució SLT/720/2020, de 13 març, per la qual s'adopten noves mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, autoritza la
continuat dels mercats no sedentaris. La continuïtat es fa amb el benentès que hauran
de complir la Resolució SLT/704/2020, de 11 de març, pel qual s'adopten mesures de
distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris i que contemplen
la suspensió o ajornament de les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que
impliquin una concentració superior a 1.000 persones i en els casos d’aforaments
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inferiors a les 1.000 persones limitar-se a l’ocupació d’un terç de l'aforament màxim
autoritzat.
L’Ajuntament de Celrà ha optat per mantenir el mercat no sedentari setmanal atès que
bona part de la venda correspon a productes agrícoles de màxima proximitat.
A més de restringir l’activat de venda a l’alimentació, begudes i productes i béns de
primera necessitat, es considera que l’apertura dels mercats no sedentaris ha d’estar
condicionada també al compliment d’unes estrictes mesures de control per evitar
l’aglomeració de ciutadans. I a més si es té en compte que és una activitat contínua i
limitada a un dia de la setmana.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, que atribueix a l'alcalde l'adopció de
mesures necessàries i adequades en casos d'infortunis públics o greu risc dels
mateixos, donant compte immediata al Ple.
RESOLC
PRIMER. Mantenir el mercat no sedentari setmanal dels divendres amb subjecció a les
condicions següents:
 Només es podrà realitzar la venda dels productes següents: alimentació,
begudes, alimentació animal i productes higiènics.
 No es permetrà tocar els productes per part dels clients, excepte que sigui
amb guants d’un sol ús quan el paradista pugui facilitar-los.
 Els paradistes hauran d’extremar les mesures preventives seguint les
recomanacions del Departament de Salut.
 Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 2 metres a
banda i banda (confrontant) i de 6 metres cap endavant (enfrontant).
 Els clients hauran de respectar la distància de 2 metres i esperar el seu torn
formant una cua de manera que només hi hagi 1 persona a primera línia de
la parada
 Els accessos es regularan per evitar aglomeracions i garantir que no se
supera 1/3 de l’ocupació de l’espai i no es concentren més de 1.000
persones. Concretament:
 caldrà tancar amb cinta, tanques o altres els diferents punts d’accés a
l’espai del mercat, amb possibilitat de perimetrar l’espai amb cinta
quan sigui viable;
 només es podrà accedir a través de punts (un o més, segons es
consideri) que estaran controlats i regulats; quan l’afluència no
permeti garantir la distància de 2 metres entre persones o superi 1/3
de l’ocupació de l’espai, no es permetrà accedir a ningú fins que surti
un nombre suficient de persones
SEGON. Les mesures recollides en aquest Decret s’han de complir mentre es
mantinguin vigents les mesures de distanciació social en motiu de la COVID-19
establertes pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i
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per la Resolució SLT/720/2020, de 13 març, per la qual s'adopten noves mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
TERCER. Publicar aquesta resolució en la web municipal, en el Portal de Transparència
de l’Ajuntament i procurant la màxima difusió a la ciutadania. Donar compte per via
telemàtica a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i al Ple de la corporació en la
primera sessió que se celebri.

El Ple es dóna per assabentat.
7.
DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 274/2020, DE 6
D’ABRIL, D’ADOPCIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A LA
CONTENCIÓ DE LA COVID-19 (VI), SOBRE TRÀMITS URGENTS SENSE
NECESSITAT DE CERTIFICAT ELECTRÒNIC PER A LES PERSONES FÍSIQUES
NO OBLIGADES A TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT (expedient X369/2020).
L’alcalde fa una explicació detallada del Decret d’Alcaldia 274/20, de 6 d’abril, en
virtut del qual s’aprova l’adopció de mesures extraordinàries destinades a la
contenció de la Covid-19 (VI) sobre tràmits urgents sense necessitat de certificat
electrònic per a les persones físiques no obligades a tramitar electrònicament i que
és el següent:
La situació d'emergència sanitària conseqüència de la pandèmia del COVID19 exigeix,
d'acord amb les mesures ja comunicades per la Generalitat de Catalunya i pel Govern
espanyol, l’adopció, en relació amb l'activitat municipal de mesures tendents a
salvaguardar la protecció de la salut de tots els ciutadans, garantint al mateix temps
l'adequada prestació dels serveis públics municipals.
Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estat d'alarma
amb una durada inicial de 15 dies, i que ha estat prolongada fins a les 00.00 hores del
dia 12 d’abril de 2020 pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, una vegada
autoritzada aquesta pròrroga pel Congrés dels Diputats en sessió plenària de data 25
de març de 2020.
De conformitat amb aquesta norma així com altres posteriors, està restringida la
llibertat de circulació de les persones, i els poders públics han de prendre les mesures
oportunes per a mantenir, amb caràcter prioritari, la salut de les persones, i és per la
qual cosa que l’Ajuntament de Celrà, mitjançant Decret d’alcaldia 266/2020, de 31 de
març, va limitar l’atenció presencial de l’oficina d’atenció ciutadana a uns supòsits
molt concrets. Per tant, cal que s’estableixin altres mitjans de relació telemàtica amb
l’Ajuntament de Celrà.
Previsiblement la demanda dels certificats d'empadronament s'incrementarà
considerablement després de la publicació del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març
(pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per
fer front a la COVID-19), que exigeix el certificat d’empadronament per a l'acreditació
de les condicions subjectives a l'efecte d'obtenir moratòries o ajudes en relació amb la
renda arrendatícia de l'habitatge habitual (art. 6.1.c).II) i per a la moratòria
d'hipoteques (art. 17.1.c).II) i també per a l'obtenció del “bono social” per a
treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva
facturació (art.28.4).” A més, entre la documentació necessària per a acreditar davant
l'entitat bancària que es compleixen les condicions subjectives per a beneficiar-se
d'aquesta mesura, l'article 11.1.c.ii) del citat Reial decret llei exigeix certificat
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d'empadronament relatiu a les persones empadronades en l'habitatge, amb referència
al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
S’ha emès per part de la Comissió Permanent del Consell d’Empadronament una Nota
(sessió telemàtica del dia 31 de març de 2020) sobre la tramitació de certificats
d’empadronament per a sol·licitar la moratòria en el pagament de quotes hipotecàries
de col·lectius vulnerables com a conseqüència del Reial decret-llei 8/2020, de 17 de
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social
del COVID-19. Nota que no és vinculant i que imposa als usuaris “subjectes no
obligats”, per un costat, un nivell de capacitats digitals i administratives similars o
superiors a les que tenen els usuaris habituals de la seu electrònica, i per una altra
banda, una burocràcia de la que cal qüestionar el format de la seva tramesa i fins i tot
la seva necessitat.
L’article 12 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, especialment en el seu apartat 1, disposa literalment el
següent: “Les administracions públiques hauran de garantir que els interessats poden
relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics, per al que posaran a
la seva disposició els canals d'accés que siguin necessaris així com els sistemes i
aplicacions que en cada cas es determinin”.
També cal tenir present el que disposa l'article 66 de la mateixa Llei, especialment el
seu apartat.1.e), que es refereix a la necessitat de “Signatura del sol·licitant o
acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà”, en
relació a les sol·licituds d'inici d'expedients.
La Disposició addicional tercera del citat Reial decret 463/2020, de 14 de març,
suspèn els terminis administratius però no els procediments i, en cap cas, la gestió
ordinària, sobretot com s'infereix de l'article 6 del mateix Reial decret. Cal tenir en
compte especialment que l'Administració municipal és la competent per a la prestació
de determinats serveis públics assistencials.
De conformitat amb l’article 9.1 de la citada Llei 39/2015, així com el Reglament de la
UE Núm. 910/2014 (eIDAS), pel que respecta a la identificació electrònica de les
persones i l'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, que regula la seu electrònica.
I d’acord amb el que disposa l'article 3 del Codi Civil, que literalment diu el següent:
“Les normes han d'interpretar-se tenint en compte els antecedents històrics i
legislatius i la realitat social del temps en què han de ser aplicades, atenent
fonamentalment el seu esperit i finalitat”.
I dins de l'al·ludida gestió ordinària es troba l'atenció al públic, essent voluntat de
l'Ajuntament de mantenir aquest servei, però de manera totalment telemàtica.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, que atribueix a l'alcalde l'adopció de
mesures necessàries i adequades en casos d'infortunis públics o greu risc dels
mateixos, donant compte immediata al Ple.
RESOLC
PRIMER. Fomentar l'ús de la seu electrònica de l'Ajuntament de Celrà, plataforma que
es troba en funcionament des de fa anys i que permet la presentació telemàtica de la
pràctica totalitat de les sol·licituds dirigides al propi Ajuntament. Aquesta serà la via
obligatòria o preferent, segons els casos, per a realitzar tràmits amb l'Ajuntament
durant la situació d'estat d'alarma.
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SEGON. Només respecte de les persones que no estiguessin obligades per Llei a
utilitzar la seu electrònica (persones físiques no obligades a tramitar electrònicament
d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques) i que, a més, tinguessin greus
dificultats o la impossibilitat d'utilitzar la seu electrònica, s'articularà de manera
excepcional un sistema d'atenció ciutadana que permetrà realitzar tràmits formals
encara mancant de signatura electrònica. Les seves regles bàsiques de funcionament
són les següents:
1. S'habilitarà un tràmit disponible en la Seu electrònica de l'Ajuntament de
Celrà, que permetrà realitzar una sol·licitud dirigida a l'Ajuntament de Celrà
sense necessitat d'utilitzar un certificat electrònic i sense realitzar una entrada
en el registre electrònic de l'Ajuntament. La persona interessada haurà
d'indicar de manera obligatòria el seu telèfon i adreça de correu electrònic per
a ser trucada en tot cas, a fi de confirmar els extrems de la seva sol·licitud.
2. En l'atenció es realitzarà un filtre previ, a fi d'identificar la pretensió de
l'usuari, indicant-li com procedir en el cas que simplement precisi d'alguna
mena d'informació o d'alguna altra gestió que no hagi de derivar en l'inici d'un
procediment administratiu municipal.
3. Després de la detecció d'una necessitat relacionada amb un tràmit,
l’empleat públic procedirà a la identificació de la persona. Aquesta identificació
es realitzarà a través de preguntes creuades, contrastant amb el ciutadà la
informació que obra en les diferents bases de dades municipals. Arribat el
moment en el qual l'empleat públic hagi pogut verificar amb un marge
pràcticament nul d'error la identitat de la persona, prosseguirà amb el tràmit.
4. L'empleat públic comprovarà en nom del ciutadà, en la màxima mesura del
possible, quantes dades i documents siguin precisos per a la tramitació del
procediment en qüestió.
5. Una vegada redactada la instància, l'empleat públic compartirà en veu alta
amb l'usuari els seus aspectes principals, informant inequívocament del
contingut,
abast
i
efectes
de
la
sol·licitud
que
es
presenta.
6. Finalment l'empleat públic signarà, validant la instància en nom de
l'interessat. A partir d'aquest moment aquesta instància seguirà la tramitació
habitual.
TERCER. Les mesures recollides en aquest decret entraran en vigor des de la data de
la seva signatura, i es mantindran en tant la situació de crisi sanitària així ho demandi
i pot ser objecte de variació segons la casuística que es vagi produint, així com en
funció dels mitjans humans i tecnològics disponibles a cada moment, i podran ser
revocades per necessitats excepcionals del servei i, en tot cas, quan cessin les
recomanacions de les autoritats sanitàries.
QUART. Publicar aquesta resolució en la web municipal, en el Portal de Transparència
de l’Ajuntament i procurant la màxima difusió a la ciutadania. Donar compte per via
telemàtica a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i al Ple de la corporació en la
primera sessió que se celebri.

El Ple es dóna per assabentat.
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8.
DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 293/2020, DE 21
D’ABRIL, D’ADOPCIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A LA
CONTENCIÓ DE LA COVID-19 (VII), SOBRE APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE
GESTIÓ DE RESIDUS EN LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA
PER LA COVID-19 (expedient X389/2020).

L’alcalde fa una explicació detallada del Decret d’Alcaldia 293/2020, de 21 d’abril, en
virtut del qual s’aprova l’adopció de mesures extraordinàries destinades a la
contenció de la Covid-19 (VII) sobre aprovació del protocol de la gestió de residus en
la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i que és el següent:
La situació d'emergència sanitària conseqüència de la pandèmia del COVID19 exigeix,
d'acord amb les mesures ja comunicades per la Generalitat de Catalunya i pel govern
espanyol, l’adopció en relació a l'activitat municipal de mesures tendents a salvaguardar
la protecció de la salut de tots els ciutadans, garantint al mateix temps l'adequada
prestació dels serveis públics municipals.
Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estat d'alarma amb
una durada inicial de 15 dies, va estar prolongada fins a les 00.00 hores del dia 12 d’abril
de 2020 pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, i ha estat novament prolongada fins a
les 0.00 hores del dia 26 d’abril de 2020 pel Reial decret 487/2020.
Amb motiu de la situació d'emergència de salut pública provocada pel COVID-19, l'article
6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, estableix
que cada administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la
gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que estimi necessàries en el
marc de les ordres directes de l'autoritat competent a l'efecte de l'estat d'alarma. En
aquest context, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
el Ministeri de Sanitat va dictar instruccions sobre la gestió de residus domèstics,
mitjançant l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la que s’estableixen instruccions
sobre gestió de residus en la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.
Aquesta ordre estableix les instruccions sobre gestió de residus procedents de domicilis,
així com dels residus procedents d'hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, i
establiments similars en contacte amb COVID-19, durant la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19. Així mateix, recull en el seu annex les recomanacions destinades al maneig
domiciliari dels residus en llars amb positius o en quarantena per COVID-19, així com al
maneig domiciliari dels residus en llars sense positius o quarantena.
L'article 7.1 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, estableix
que les autoritats competents adoptaran les mesures necessàries per a assegurar que la
gestió dels residus es realitzi sense posar en perill la salut humana i sense danyar al medi
ambient.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, que atribueix a l'alcalde l'adopció de mesures
necessàries i adequades en casos d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, donant
compte immediata al Ple.
RESOLC
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PRIMER. Aprovar el protocol de gestió de residus en la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 i que diu així:
1. GESTIÓ DELS RESIDUS PROVINENTS DELS HABITATGES
1.1. Habitatges amb pacients positius o en quarantena per la Covid-19
Els habitatges amb pacients positius o en quarantena hauran de posar en coneixement de
l’Ajuntament o de l’oficina del porta a porta (oficina PaP) que la llar està afectada, per així
poder fer una recollida diferenciada dels residus. La comunicació es farà via telefònica o
per correu-e a través de:
-

Ajuntament: tel. 972492001 i correu-e ajuntament@celra.ca
Oficina PaP: tel. 972494650 i correu-e portaaporta@celra.cat

En aquestes llars no caldrà separar els residus, i tots els residus que es generin seran
considerats RESTA, fent-se una recollida diària del seus residus.
La manipulació dels residus domiciliaris en llars amb positius per o en quarantena per la
COVID-19 s’ha realitzar d’acord a les instruccions següents:
-

Tots els residus generats per la persona malalta, inclòs el material d’un sol ús
utilitzat per ella, s’han de dipositar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) dins d’un
cubell, preferiblement amb tapa i pedal, disposat a l’habitació d’aquesta sense
realitzar ninguna separació dels residus. Els EPI’s de la persona cuidadora excepte
la mascareta i els guants s’han de dipositar també en aquesta bossa just abans de
sortir de l’habitació. La bossa de plàstic a on es dipositin els residus ha de tenir
tancament hermètic i ha de tancar-se just abans de treure’s de l’habitació.

-

La bossa 1 s’haurà de dipositar en una bossa de plàstic (BOSSA 2) amb
tancament hermètic situada al costat de la sortida de l’habitació, on a més es
dipositaran la mascareta i guants utilitzats per la persona cuidadora. A continuació
es tancarà la bossa 2. La mascareta i els guants s’han de treure a la sortida de
l’habitació. Es recomana que la bossa 2 estigui prèviament col·locada en un cubell
de característiques similars a les descrites anteriorment per facilitar l’operació.

-

Un cop tancada la bossa 2, aquesta s’haurà de dipositar dins de la bossa de
plàstic (BOSSA 3) corresponent a la fracció RESTA del domicili.

-

S’ha de dipositar la bossa 3 directament al carrer, a terra davant de la façana,
identificada amb l’adhesiu verd de “Bolquers, compreses i excrements d’animals”.
Està totalment prohibit dipositar-la a dins de qualsevol dels contenidors de
superfície de carrer del municipi, a les papereres de la via pública, als contenidors
de l’àrea d’emergència o abandonar-la a la via pública.

-

En acabar, el cuidador/a haurà de realitzar una neteja completa de mans, amb
aigua i sabó durant almenys 40-60 segons (o amb una solució hidroalcohòlica).

Pels habitatges disseminats amb positius o quarantena no es podran dur els residus a
l’àrea d’aportació per disseminats. Aquests habitatges han de seguir les instruccions de
manipulació dels residus a l’interior de la llar detallats anteriorment, i el punt de
lliurament de la bossa 3 també serà davant de la façana.
En tots els casos, la recollida de la bossa 3 l’efectuarà personal del servei municipal de
recollida, i sempre es farà evitant el contacte directe entre el personal de recollida i la
família aïllada.
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1.2. Habitatges sense positius ni quarantena per la Covid-19
En els habitatges sense positius ni quarantena per la Covid-19 es continuarà fent la
separació de residus com es feia habitualment.
Pels habitatges on es recollien els residus porta a porta es continuarà fent per les
fraccions d’orgànica, envasos, paper/cartró i resta amb les mateixes freqüències i el
mateix calendari. Aquests residus s’hauran de dipositar i lliurar al servei de recollida de
residus obligatòriament en els cubells que disposa cada domicili per a cada fracció.
Pels habitatges disseminats on es recollien els residus a través d’àrees d’aportació es
continuarà fent de la mateixa manera però es recomana la utilització de mascareta i
guants quan se’n faci ús. A l’àrea delimitada per un tanca metàl·lica només hi podrà
accedir una persona. L’Ajuntament intensificarà la neteja dels seus exteriors i interiors
durant l’estat d’alerta.
El vidre es continuarà recollint amb els contenidors de superfície de carrer. Es recomana
que l’usuari dipositi els envasos de vidre proveït de guants i mascareta, evitant tocar la
superfície del contenidor. Durant l’estat d’alarma l’ajuntament intensificarà la neteja
exterior de la boca d’aquests contenidors.
Pel que fa als cubells dels domicilis:
-

Un cop recollit els residus, es recomana entrar amb la màxima celeritat els cubells
als domicilis o bé als quartets dels residus habilitats en els interiors dels edificis
plurifamiliars.

-

En l’interior del domicili, s’haurà de netejar la superfície i la nansa del cubell cada
vegada que s’entri del carrer al domicili amb aigua i sabó o un desinfectant
domèstic (1 part de lleixiu per 50 d’aigua). Un cop desinfectats, s’hauran de
guardar en un espai obert i ventilat (balcó, jardí...). En el cas de què es deixi el
cubell en el quartet d’escombraries, es recomana la utilització de guants quan es
manipuli el cubell i s’haurà de netejar, com a mínim, la nansa del cubell quan es
reculli del carrer.

-

En qualsevol cas, a continuació s’ha de realitzar una neteja completa de mans.

1.3. Per tots els habitatges
Els guants de làtex o nitril utilitzats per fer la compra o altres usos no són envasos i, per
tant, no han de dipositar-se en el cubell d'envasos lleugers (groc) sinó en el de la resta
(gris).
Els residus que no es recullen porta a porta s’han d’emmagatzemar fins que la deixalleria
i la resta de serveis tornin a estar operatius.
1.4. Àrea d’emergència
El ciutadà ha de reduir l'ús de l’àrea d'emergència però si l’ha d’utilitzar es recomana que
s’autoprotegeixi amb mascareta i guants, i que minimitzi el contacte amb els diferents
elements de l’àrea. Es limita l’entrada a una persona. Està prohibit remenar a dins dels
contenidors.
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Durant l’estat d’alarma l’Ajuntament intensificarà la neteja i desinfecció interior i exterior
d’aquesta instal·lació, i en especial dels punts de contacte amb l’usuari (dispositiu de
control d’accés, porta d’entrada, tapes del contenidors...).
2. GESTIÓ DELS RESIDUS ASSIMILABLES A DOMÈSTICS PROVINENTS DEL
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) DE CELRÀ
Tots els residus assimilables a domèstics provinents del CAP de Celrà es recolliran com a
fracció RESTA.
La superfície dels contenidors del CAP s’haurà de desinfectar diàriament per part del
personal de neteja del CAP.
3. SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS SUSPESOS
Els serveis de recollida que es suspenen al considerar-se que no requereixen que els seu
productors se’n desprenguin urgentment són:
-

Servei de recollida de voluminosos
Servei de l’àrea mòbil de suport a la recollida porta a porta (remolc)

L’ajuntament valorarà en funció de l’evolució de la pandèmia si les condicions són les
idònies per poder reprendre aquests serveis, i n’informarà a la població.
4. TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ RESTA
Les bosses de fracció resta recollides durant l’estat d’alarma no es podran obrir per la
seva inspecció. Per tant, queda suspeses les inspeccions i les obertures de bosses de
residus.
El destí de la fracció RESTA recollida durant l’estat d’alarma continuarà essent l’abocador
de Solius.
5. SEGUIMENT DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DURANT L’ESTAT
D’ALARMA DE LA COVID-19
El seguiment en l’aplicació d’aquest protocol i de les seves incidències durant l’estat
d’alarma es farà des de l’oficina PaP. Qualsevol incidència que es detecti es comunicarà a
l’àrea de medi ambient de l’Ajuntament, des d’on, si s’escau, s’iniciarà el procediment
sancionador corresponent d’acord a l’Ordenança municipal de recollida de residus de
Celrà.
Les trucades dels avisos d’habitatges amb positius o quarantenes rebudes a través de
l’Ajuntament es derivaran a l’oficina PaP, que s’encarregarà de contactar telefònicament
amb aquests i els hi comunicarà el procediment a seguir d’acord amb aquest protocol.
La difusió de les mesures establertes en aquest protocol o les accions que se’n derivin
dirigides a la població es faran a través de l’oficina del PaP, i s’utilitzaran els canals de
difusió més adient en cada cas, prioritzant els canals telemàtics.
Els dubtes, consultes, incidències de la població relacionats amb la recollida municipal de
residus durant l’estat d’alerta es realitzarà a través de l’oficina PaP de dilluns a divendres
de 9 a 14 h per telèfon (972494650) o per correu-e (portaaporta@celra.cat).
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L’oficina PaP continua obrint presencialment però reduint el seu horari, es recorda que
són els dimarts de 9 a 13 h i els dijous de 16 a 19 h, i serà únicament per repartir bosses
d’orgànica i substitució de cubells. L’atenció presencial es farà seguint les normes
sanitàries de la Conselleria de Salut i només s’atendrà una persona dins de l’oficina.
SEGON. Les mesures recollides en aquest decret entraran en vigor des de la data de la
seva signatura, i es mantindran en tant la situació de crisi sanitària així ho demandi i pot
ser objecte de variació segons la casuística que es vagi produint i podran ser revocades
per necessitats excepcionals del servei i, en tot cas, quan cessin les recomanacions de les
autoritats sanitàries.
TERCER. Publicar aquesta resolució en la web municipal, en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament i procurant la màxima difusió a la ciutadania. Donar compte per via
telemàtica a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i al Ple de la corporació en la
primera sessió que se celebri.

El Ple es dóna per assabentat.
9.
DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 259/2020, DE 23 DE
MARÇ, DE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL I DONACIÓ DE COMPTE
DEL DECRET D’ALCALDIA 299/2020, DE 24 D’ABRIL, D’ADOPCIÓ DE
MESURES EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A LA CONTENCIÓ DE LA COVID19 (VIII), SOBRE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL (expedient
X1032/2019).

L’alcalde fa una explicació detallada del Decret d’Alcaldia 259/20, de 23 de març, de
modificació del calendari fiscal, i que es el següent:
Per Decret d’Alcaldia 970/2019, d’11 de desembre, es va aprovar el calendari fiscal
dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva per a l’exercici 2020, amb els
següents terminis de cobrament en voluntària:

Tribut
Taxa conservació cementiri
IBI - Impost sobre béns immobles urbans
IBI - Impost sobre béns immobles rústics
Taxa recollida escombraries (disseminats i
altres)
IVTM- Impost sobre vehicles tracció
mecànica
IAE- Impost sobre activitats econòmiques
Taxa subministrament d'aigua
Taxa recollida escombraries urbanes
Taxa de clavegueram

Període voluntari de
cobrament
01/04 a 31/05
01/04 a 31/05
01/04 a 31/05

Fraccionament d'ofici rebuts
domiciliats de més de 90 €
1/05 el 50% - 1/7 el 25% - 1/10 el 25%

01/04 a 31/05
01/09 a 31/10
01/09 a 31/10
Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre

Davant l’aprovació del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual s’adopten mesures per a
la prevenció i el control de la infecció ocasionada pel COVID-19, i en atenció a la
suspensió regulada en la disposició addicional tercera, l’Ajuntament ha preparat un
seguit de mesures amb l’ànim d’ajustar-se a la normativa i als efectes de pal·liar els
impactes econòmics per als ciutadans, a tal efecte s’ampliarà els terminis de pagament
dels tributs següents:
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Període
voluntari de
cobrament
01/05 a 31/07

Tribut
Taxa conservació cementiri
IBI - Impost sobre béns immobles
urbans
IBI - Impost sobre béns immobles
rústics

01/05 a 31/07

Fraccionament d'ofici
rebuts domiciliats de
més de 90 €
1/06 el 50% - 1/7 el
25% - 1/10 el 25%

01/05 a 31/07

Taxa recollida escombraries
(disseminats i altres)

01/05 a 31/07

L’article 6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19
disposa que cada administració conservarà les competències que li atorga la legislació
vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi
necessàries en el marc de les ordres dictades de l’autoritat competent als efectes de
l’estat d’alarma i sense perjudici d’allò establert en els articles 4 i 5.
I vista la competència de l’alcaldia, d’acord amb l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril i Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per la
modernització del govern local;
RESOLC
Primer. Modificar el calendari d’aquells tributs amb calendari 1 d’abril a 31 de maig un
mes més enllà de la data inicialment prevista, aprovar un termini de voluntària de 3
mesos i, amb motiu del canvi de la data d’aprovació del padró, traslladar la quota ( o
primera fracció en el cas que el padró estigui fraccionat) dels rebuts domiciliats en el
banc un mes, més enllà, de la data inicial.
Per tant, l’impost sobre béns immobles i la taxa de cementiri es passarà a pagar en els
terminis següents:

TRIBUT

INCI
VOLUNTÀRIA

FINAL
VOLUNTÀRIA

Càrrega rebuts
domiciliats
1era o quota

IBIR

01/5

31/7

1/6

IBIU

01/5

31/7

1/6

TAXCEM

01/5

31/7

1/6

Càrrega rebuts
domiciliats 2 ona
quota

Càrrega rebuts domiciliats
3era quota

1/7

1/10

Amb aquestes mesures s’aconsegueix:
- Que les persones que paguen el seu rebut mitjançant domiciliació bancària ho faran
l’1 de juny. Hauran passat dos mesos des de l’inici dels efectes de la pandèmia.
- Pel que fa als contribuents que NO ho tenen domiciliat, podran pagar fins al final del
mes de juliol. Hauran pastat 3 mesos des de l’inici de la pandèmia. Alhora que aquells
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que desitgin pagar en un termini semblant a l’establert inicialment podran pagar a
partir d’1 de maig. Només un mes més tard.
Tot això sense perjudici d’altres mesures que es puguin adoptar en funció de l’evolució
dels esdeveniments.
Per tant, el calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva
per a l’exercici 2020, és el següent:

Tribut
Taxa conservació cementiri
IBI - Impost sobre béns immobles
urbans
IBI - Impost sobre béns immobles
rústics
Taxa recollida escombraries
(disseminats i altres)
IVTM- Impost sobre vehicles tracció
mecànica
IAE- Impost sobre activitats
econòmiques
Taxa subministrament d'aigua
Taxa recollida escombraries urbanes
Taxa de clavegueram

Període voluntari
de cobrament

Fraccionament d'ofici
rebuts domiciliats de
més de 90 €

01/05 a 31/07
01/05 a 31/07

1/06 el 50% - 1/7 el
25% - 1/10 el 25%

01/05 a 31/07
01/05 a 31/07
01/09 a 31/10
01/09 a 31/10
Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre

Forma de pagament: mitjançant la presentació del document a les oficines de les
entitats col·laboradores o a través de domiciliacions bancàries.
Advertència: transcorregut el termini d’ingrés els deutes seran exigits pel procediment
de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els
interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produeixin.
Segon. Publicar aquesta resolució en la web municipal, en el Portal de Transparència
de l’Ajuntament i procurant la màxima difusió a la ciutadania. Donar compte per via
telemàtica a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i al Ple de la corporació en la
primera sessió que se celebri.

L’alcalde fa una explicació detallada del Decret d’Alcaldia 299/20, de 24 d’abril,
d’adopció de mesures extraordinàries destinades a la contenció de la Covid-10 (VIII)
sobre modificació del calendari fiscal i que es el següent:
Per Decret d’Alcaldia 970/2019, d’11 de desembre, es va aprovar el calendari fiscal dels
tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva per a l’exercici 2020, amb els
següents terminis de cobrament en voluntària:
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Tribut
Taxa conservació cementiri
IBI - Impost sobre béns immobles urbans
IBI - Impost sobre béns immobles rústics
Taxa recollida escombraries (disseminats i
altres)
IVTM- Impost sobre vehicles tracció
mecànica
IAE- Impost sobre activitats econòmiques
Taxa subministrament d'aigua
Taxa recollida escombraries urbanes
Taxa de clavegueram

Període voluntari de
cobrament
01/04 a 31/05
01/04 a 31/05
01/04 a 31/05

Fraccionament d'ofici rebuts
domiciliats de més de 90 €
1/05 el 50% - 1/7 el 25% - 1/10 el 25%

01/04 a 31/05
01/09 a 31/10
01/09 a 31/10
Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre

Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estat d'alarma
amb una durada inicial de 15 dies, va estar prolongada fins a les 00.00 hores del dia 12
d’abril de 2020 pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, i ha estat novament
prolongada fins a les 0.00 hores del dia 26 d’abril de 2020 pel Reial decret 487/2020.
Davant l’aprovació del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual s’adopten mesures per a
la prevenció i el control de la infecció ocasionada per la COVID-19, i en atenció a la
suspensió regulada en la disposició addicional tercera, l’Ajuntament
va aprovar
mitjançant Decret d’alcaldia 259/2020, de 23 de març, un seguit de mesures amb l’ànim
d’ajustar-se a la normativa i als efectes de pal·liar els impactes econòmics per als
ciutadans, i a tal efecte es varen ampliar els terminis de pagament dels tributs de la
manera següent:

Tribut
Taxa conservació cementiri
IBI - Impost sobre béns immobles urbans
IBI - Impost sobre béns immobles rústics
Taxa recollida escombraries (disseminats i
altres)

Període voluntari de
cobrament
01/05 a 31/07
01/05 a 31/07
01/05 a 31/07
01/05 a 31/07

Domiciliats
01-juny

Fraccionament d'ofici rebuts
domiciliats de més de 90 €
1/06 el 50% - 1/7 el 25% - 1/10 el 25%

01-juny
01-juny

Les circumstàncies esdevingudes fins al dia d'avui fan preveure una afectació en
l'activitat econòmica de les empreses, comerços i, conseqüentment, dels treballadors (ja
sigui per compte propi, com per compte aliè) que tindrà incidència directa a les
economies de les famílies més enllà del període comprès per l'estat d'alarma declarat
pel Govern de l'Estat, es per aquest motiu que l’Ajuntament de Celrà amb la voluntat de
contribuir a pal·liar aquesta situació, veu necessari l’adopció de noves mesures que
tenen per objecte endarrerir i distribuir la pressió fiscal derivada d’obligacions tributàries
d’àmbit local de manera que es faciliti al contribuent el seu compliment.
L’Ajuntament ja va ampliar el període de pagament de 2 mesos a 3 mesos per dur a
terme el pagament i ara es modifica novament les dates per endarrerir el període de
pagament, amb el conseqüent endarreriment de les dates de càrrec del venciment dels
rebuts domiciliats de la manera següent:

Tribut
Taxa conservació cementiri
IBI - Impost sobre béns immobles urbans
IBI - Impost sobre béns immobles rústics
Taxa recollida escombraries (disseminats i
altres)

Període voluntari de
cobrament
15/06 a 15/09
15/06 a 15/09
15/06 a 15/09
15/06 a 15/09

Domiciliats
01-ag

Fraccionament d'ofici rebuts
domiciliats de més de 90 €
1/07 el 50% - 1/8 el 25% - 1/10 el 25%

01-jul
01-jul
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L’article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma
per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 disposa que cada
administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió
ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc
de les ordres dictades de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense
perjudici d’allò establert en els articles 4 i 5.
I vista la competència de l’alcaldia, d’acord amb l’article 21.1.f de la llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril i Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per la
modernització del govern local;
RESOLC
Primer. Modificar el calendari d’aquells tributs amb calendari 1 de maig a 31 de juliol
(taxa de cementiri i impost sobre béns immobles) un mes i mig més enllà de la data
prevista.
Per tant, el calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva per
a l’exercici 2020, és el següent:

Tribut
Taxa conservació cementiri
IBI - Impost sobre béns immobles urbans
IBI - Impost sobre béns immobles rústics
Taxa recollida escombraries (disseminats i
altres)
IVTM- Impost sobre vehicles tracció
mecànica
IAE- Impost sobre activitats econòmiques
Taxa subministrament d'aigua
Taxa recollida escombraries urbanes
Taxa de clavegueram

Període voluntari de
cobrament
15/06 a 15/09
15/06 a 15/09
15/06 a 15/09
15/06 a 15/09

Domiciliats
01-ag

Fraccionament d'ofici rebuts
domiciliats de més de 90 €
1/07 el 50% - 1/8 el 25% - 1/10 el 25%

01-jul
01-jul

01/09 a 31/10
01-oct
01/09 a 31/10
01-oct
Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre

Forma de pagament: mitjançant la presentació del document a les oficines de les
entitats col·laboradores o a través de domiciliacions bancàries.
Advertència: transcorregut el termini d’ingrés els deutes seran exigits pel procediment
de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els
interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produeixin.
Segon. Publicar aquesta resolució en la web municipal, en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament i procurant la màxima difusió a la ciutadania. Donar compte per via
telemàtica a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i al Ple de la corporació en la
primera sessió que se celebri.

El Ple es dóna per assabentat.
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10.
DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTRAL
RELATIU AL COMPLIMENT DELS TERMINIS QUE PREVEU LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE,
PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
EN LES OPERACIONS COMERCIALS CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE
DEL 2020.
L’alcalde indica que s’han fet els pagaments dins del termini legal. Concretament,
durant el primer trimestre s’han realitzat 825 pagaments per un import de
784.448,10 € i amb un període mitjà de pagament de 10,54 dies.
I el nombre de pagaments pendents a final del trimestre és de 76, amb un període
mitjà de pagament de 8,45 dies.
Tot i les dificultats que han representat aquests canvis l’Ajuntament s’ha adaptat
molt bé i ha continuat amb uns terminis de pagament molt bons.
El Ple es dóna per assabentat.
11.
DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ
OBJECCIONS FORMULATS DURANT L’EXERCICI 2019.

AMB

L’alcalde informa que es tracta de la contractació d’unes millores que es van realitzar
al municipi. Concretament, uns guals que es van construir per urgència i els va
encarregar el tècnic municipal perquè hi havia un veí que no podia circular amb
normalitat amb la cadira de rodes i va demanar a l’Ajuntament si es podien arreglar
per tal que pogués passejar pel seu barri amb la màxima normalitat possible.
Al considerar-se per raó d’urgència el tècnic municipal no va redactar l’informe
pertinent. El cost de l’obra va ser de poc més de 3.000 € més IVA,.
El Ple es dóna per assabentat.
12. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL.
No n’hi ha.
13. INFORMACIONS.
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Aram Aymerich Besalú, regidor de Joventut i
Patrimoni, que diu el següent:
JOVENTUT


Amb l’estat d’alarma i el confinament s’han hagut de tancar tots els locals i,
des d’aleshores, s’ha intentat i en bona mesura s’ha aconseguit poder
mantenir el contacte amb els usuaris del Local Jove i de l’aula d’estudi (joves
de fins a 16 anys).
Pel que fa a l’Aula 2, s’ha fet seguiment telemàtic dels estudis a través de
l’IOC, que és el servei que durant el confinament ha quedat menys afectat.
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S’ha fet també el seguiment del servei de joves d’Acompanyament Juvenil a
través de mitjans telemàtics, ordinadors i telèfons mòbils. De cares al
desconfinament, juntament amb la tècnica s’està mirant de realitzar tutories
individuals amb els usuaris per fer una mena de tancament del curs i de
seguiment presencial de cares al mes de juny.

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


Des del principi de la situació actual es van suspendre les quotes de les
famílies de les escoles bressol i també es van aturar tots els cobraments de
les activitats que s’ofereixen des del l’Escola Municipal de Dansa.



Des d’iniciativa municipal, s’han repartit els ordinadors i les connexions que el
Departament en un principi va intentar subministrar per equipar tot l’alumnat
que no tenia accés a xarxes però que, a hores d’ara i després de dos mesos
de responsabilitzar-se’n, encara no ha repartit.
Per tant, es pot dir que tots els infants a Celrà disposen d’ordinadors a
excepció d’un grup de l’institut, que es va decidir que ho gestionés el
Departament i que, actualment, encara estan esperant una explicació.

 S’ha obert un canal de difusió per acompanyar les famílies confinades amb
infants per tal de reforçar la comunicació i les orientacions que arriben des
d’institucions superiors i, a la vegada, poder oferir articles que ajudin les
famílies a posar perspectives i a donar eines per viure aquest confinament de
la manera més agradable possible per a elles i per als seus infants.
 S’ha treballat en xarxa amb tots els serveis educatius del poble, amb els
equips directius de les escoles i amb l’àrea tècnica de Joventut per tal de
coordinar l’Aula d’Estudi, així com amb el Consell Comarcal en relació amb
temes que tenen a veure amb serveis socials. En aquest sentit, l’equip tècnic i
ell mateix han fet el repartiment de les targetes moneder per tal d’assegurar
que es donaven les explicacions correctes i que tothom tenia clar el seu
funcionament i on podia recórrer en cas de dubte.
També, a través de la mediadora i les xarxes, s’ha intentat fer la màxima
difusió en diferents idiomes per a les persones que viuen a Celrà i que no
tenen el català o el castellà com a llengua d’ús o que no en tenen
coneixement.
 Actualment s’està gestionant una preinscripció a les escoles totalment
anòmala, molt complexa en la logística i totalment nova quant a l’opció
telemàtica que ha de ser la prioritària, però que es podrà fer presencialment
tan sols els tres últims dies només per a aquelles persones que no puguin ferho telemàticament. Les preinscripcions comencen demà, dia 13.
 Donat que aquesta setmana van donar-se a conèixer les instruccions per com
dur a terme els casals d’estiu, actualment s’està gestionant tant amb l’Esplai
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com amb totes les entitats que organitzen aquests casals la seva organització,
informació i difusió per tal que siguin segurs i sans però que continuïn sent un
espai de lleure, educatiu i on els infants gaudeixin cuidant-se ells mateixos i
els uns als altres.
 Properament també es farà públic l’inici d’un programa de ràdio que s’emetrà
íntegrament en romanès i que s’enfoca a poder oferir a la comunitat
romanesa un espai de comunicació en la seva llengua per garantir que arriba
la informació de tota la població. Aquest espai radiofònic es realitzarà
participativament amb la col·laboració de la mediadora del poble i s’inclouran
tocs de cultura romanesa, que també és cultura celranenca en tant que tenim
una comunitat de celranencs i celranenques amb un origen cultural a
Romania.
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Daniel Jiménez Elvira, regidor de Compromís
Nacional i Internacional i cultura, que diu el següent:
COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL
 La pandèmia de la Covid-19 ha canviat l’estructura de treball i funcionament
de la gestió d’aquesta aplicació pressupostària i prioritàriament el que s’ha fet
és parlar amb totes les associacions i fundacions que han col·laborat amb
l’Ajuntament per saber si hi havia algun tipus de variació en relació amb el
coronavirus. Algunes, com l’Associació ACAPS (amics del poble sahrauí) han
respòs afirmativament i confirmen que hi ha projectes que no han pogut dur a
terme ja que no poden haver-hi desplaçaments al camp de refugiats ni
realitzar els projectes previstos.
L’Associació So de Pau tampoc podrà fer la seva jornada debat perquè havia
de portar col·laboradors d’Argelia i els cooperants que volien anar a Bolívia
han sol·licitat una rebaixa del seu projecte per enviar tan sols material mèdic
doncs tampoc s’hi poden desplaçar.
Sí hi haurà col·laboració amb la Fundació Gerd, que en l’últim Ple presencial,
abans del seu inici, varen venir amb els seus companys de Guatemala i que
han presentat una variació pels efectes de la Covid-19.


L’aplicació pressupostària de cooperació anirà destinada a la lluita contra la
sida dins de la campanya Jo em corono, promoguda pel Dr. Oriol Mitjà, per a
assajos i recerca d’una prova per eradicar aquesta malaltia.
L’existència de la pandèmia actual fa que el Fons Català de Cooperació no
tingui cap projecte per desenvolupar fins que fa una setmana ha enviat un
llistat de projectes relacionats amb la pandèmia. I el que farà l’Ajuntament
serà destinar pràcticament tot l’import de l’aplicació pressupostària (uns
8.000 €) al projecte global de resposta d’emergència que el Fons Català de
Cooperació ha sol·licitat als ajuntaments.

CULTURA
 S’han hagut de de tancar tots els locals culturals, entre ells el Teatre Ateneu,
que ha suposat anul·lar o posposar la majoria d’espectacles per als mesos
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d’octubre, novembre i desembre d’enguany. També es va haver de suspendre
la Festa Major i reinventar-la a través d’iniciatives simbòliques i totalment
destinades i relacionades amb les xarxes socials.


Ha estat una Festa Major confinada que, segons les últimes informacions
recollides de veïns i veïnes, va tenir molta acollida. Destaca dues activitats
que van tenir molt de seguiment entre la població: el concert de Miquel
Abras, amb molta repercussió també fora de Celrà i que actualment el vídeo
gravat té més de 5.000 reproduccions en les xarxes socials. I l’altra va ser la
cercavila motoritzada dels gegants que va intentar passar per tots els carrers
de la vila i que va ser molt emotiu per a la canalla.

 De cares al futur, hi ha la intenció de programar tot el que es pugui i sempre
respectant i seguint les mesures que aconsellen les autoritats competents. Ja
s’ha mantingut una reunió amb l’associació El Terrat, que organitza concerts
al terrat de La Fàbrica, per tirar endavant aquest cicle de concerts i sempre
complint amb les mesures de seguretat.
 Demà té una reunió amb els organitzadors del Ressupó per concretar com es
podrà dur a terme i, de les altres activitats, per ara es parla en provisional
com la celebració dels Tastets i alguna activitat que es pugui fer a l’estiu a
Can Cors, al ser un espai obert i on es podria controlar l’aforament. Però avui
dia, malauradament, encara no es pot confirmar res.
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i
Igualtat, que diu el següent:
GENT GRAN


Degut a l’estat d’alarma Can Ponac es va tancar ràpidament. S’està treballant
conjuntament amb la tècnica de Gent Gran de l’Ajuntament, serveis socials i
Jubilus per gestionar i controlar el millor possible aquesta situació. Pel que fa
a l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones, ha fet una reorganització total
del servei i es continua fent l’atenció domiciliària amb una treballadora
familiar. Malgrat això, actualment hi ha menys gent que es beneficia d’aquest
servei ja que les famílies, per qüestió de vulnerabilitat de les persones, han
decidit que posposaven aquest servei. Donat que ja estem passant a la fase
0, s’estan fent trucades per veure si es poden portar a terme casos
d’acompanyament i començar a reactivar una mica el servei.
Tots els serveis, com el RESPIR, transport, etc, han quedat anul·lats tot i que
setmanalment es fan arribar a les famílies via telemàtica dossiers amb
material estimulatiu on treballen la concentració, el càlcul, el llenguatge, la
memòria, la motricitat fina, etc, i la persona gran ho fa a casa seva.
I de la mateixa manera també se’ls ofereix la possibilitat de realitzar activitat
física.



Tots els tallers d’informàtica i smart avis es fan telemàticament. S’està fent
un programa de ràdio que inclou petites càpsules d’un confinament saludable
i adreçat a les persones grans de Celrà. També s’està trucant a totes les
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persones més grans de 70 anys del poble per saber si necessiten alguna cosa,
si han d’anar a comprar, a la farmàcia, etc.


Es manté el contacte amb la Residència Sant Jordi de Celrà, que informen
diàriament de l’estat dels seus interns. En aquests moments, no hi ha cap
persona afectada per la Covid-19 i durant tot l’estat d’alarma estan tots molt
ben atesos i no hi ha hagut cap incidència.



L’Ajuntament està trametent la informació relacionada amb gent gran que
envia el Departament de Salut, Mossos d’Esquadra, etc. Donat que molts avis
no disposen d’eines telemàtiques, s’està intentant que aquesta informació els
hi arribi igualment.

IGUALTAT


Continua el contacte amb el SIAD i es fa difusió a les xarxes del número de
servei d’atenció a la víctima.

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


S’ha aprovat el Protocol de Gestió de Residus davant del coronavirus. En el
marc d’aquest protocol i dins de les mesures especials de recollida de residus
dels habitatges on hi ha persones aïllades, des de l’inici de la crisi fins a
l’actualitat s’han realitzat vuit recollides especials.



Pel que fa a la quantitat de residus que s’ha recollit durant aquest temps, hi
ha hagut un augment important dels quilograms recollits: envasos entre un
20 i un 30 %, paper-cartró un 30 % i d’orgànica entre el dijous i el dissabte
un 80 %. Per aquest motiu, i d’acord amb l’empresa Tirgi, es va acordar que
mentre durés aquesta situació s’afegiria un operari més per poder
descarregar de feina l’equip de treballadors que hi ha en l’actualitat.



El servei de mini deixalleria mòbil torna a estar actiu en els punts i els dies de
sempre.



Aquest mes de maig s’ha iniciat el reforç d’orgànica de dimecres al matí.



Tot i la situació actual, el resultat de les caracteritzacions que es van fer
durant els mesos de febrer i març han estat bons. Durant el primer trimestre
de la FORM es va tancar amb un 0,8 d’impropis (per sota de l’1 %) i
d’envasos un 16 % d’impropis.

SALUT


Ja s’ha iniciat el pla de desescalada però volen que es faci de manera molt
progressiva i lenta. Les visites que es reben al CAP de Celrà amb

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

Acta 3/2020
12 de maig de 2020
simptomatologia de coronavirus ha baixat
desescalada ha de ser molt progressiva.


molt

i

insisteixen

que

la

Encara s’han de realitzar les consultes del CAP telefònicament i, en el supòsit
de no aconseguir aquest contacte, es pot enviar un missatge a través del web
de programació de visites i serà el CAP que contactarà amb els usuaris que ho
necessitin.

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:
COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA


S’ha reforçat la comunicació
diferents xarxes socials, canal
telegram de l’Ajuntament que
impulsar canals específics per a

amb la ciutadania mitjançant el web, les
de whatsapp i la creació d’un nou canal de
ja té més de 400 usuaris. A més, es van
les àrees de Cultura, Educació i Esports.



S’ha fet un butlletí especial de la Covid-19 amb mesures que s’han
complementat des de Celrà amb les de la Generalitat i del Govern espanyol.



S’ha creat una comissió de comunicació, juntament amb l’Àrea de Salut, per
poder fer arribar totes les informacions a la ciutadania.



S’ha potenciat molt la ràdio municipal i s’han creat nous programes,
convertint-se en un espai molt mes participatiu. Un dels nous programes
creats és el de les Càpsules de la gent gran, que són exercicis de memòria i
que s’emet cada dimecres a les 11 del mati i es repeteix a les 16 hores.
També s’estan preparant programes per quan acabi el confinament amb la
finalitat d’ampliar la programació radiofònica.



S’ha donat suport a totes les àrees en matèria de comunicació i, especialment
a l’àrea de Gent Gran, s’ha treballat conjuntament amb Jubilus per fer-los
arribar noticies relacionades amb el coronavirus i que s’ha traslladat als
usuaris.

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


Aquesta setmana s’ha reprès l’atenció a l’àrea de Promoció Econòmica de
manera personalitzada i durant quatre dies a la setmana els tècnics hi són
presents. Per poder disposar d’aquest servei cal demanar cita prèvia i s’ha
activat presencialment aquest servei per donar suport a totes les persones
que necessiten ajuda amb els tràmits relacionats amb la situació laboral tant
pel que fa a la pèrdua de feina com a les ajudes econòmiques i les
relacionades amb aquesta situació.
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S’han mantingut reunions amb l’Associació de Comerciants davant la situació
actual i s’ha acordat que, en col·laboració amb l’Ajuntament de Celrà, es faran
campanyes importants i potents per tal que quan aquesta situació es
normalitzi tots els comerços que ara tenen la persiana baixada la puguin
tornar a obrir amb la major potència possible.



La setmana passada es va treballar amb els gestors de bars i restaurants del
municipi per tal de poder preparar l’obertura de terrasses quan s’arribi a la
Fase 1. L’Ajuntament els ha esperonat i els oferirà totes les facilitats
possibles.

ESPORTS


S’està treballant de manera cooperativa amb les àrees d’Educació, Cultura i
Joventut per analitzar la documentació que arriba sobre el funcionament dels
casals d’estiu i campus esportius i ja s’estan recollint les primeres dades
informatives sobre les dimensions del pavelló, camp de futbol i altres espais
per tal de saber el volum de mainada que podrà acollir cada espai, la
separació de quatre metres quadrats per infant, etc.



Per quan arribi la Fase 1, ja s’estan habilitant les pistes de tenis i les de
pàdel, que són un dels equipaments esportius que es podran obrir, amb la
instal·lació de cartells, parlant amb els responsables del tennis i amb
l’empresa gestora per a l’obertura automàtica de les pistes de pàdel amb la
finalitat de poder acollir amb les condicions de seguretat que es recomanen.



S’han mantingut converses amb l’empresa gestora de la piscina municipal
per tal d’analitzar els paràmetres amb què es podrà obrir la piscina aquest
estiu. No hi ha resposta encara doncs les altres administracions no tenen
encara constància de com s’haurà de fer i donat que l’aforament serà limitat
ja s’està treballant informàticament per tal d’agafar hora per anar a la piscina
doncs sembla que s’haurà de fer d’aquesta manera i per franges horàries.
Aquesta setmana també comença una part de les obres de la piscina
derivades del procés participatiu on es va demanar l’ampliació dels vestidors
familiars a la planta de la piscina així com nous lavabos i un magatzem. I en
les properes setmanes s’instal·larà davant del bar una marquesina de 9x4
metres.

PERSONAL
 L’Ajuntament està mantenint les persones que poden fer teletreball a casa
seva i les restants persones ja estan treballant de manera presencial. Les
treballadores de neteja estan incorporades al 100 %.
L’alcalde diu el següent:
 Dóna les gràcies als diferents col·lectius. Primer, i especialment, als
treballadors i treballadores de l’Ajuntament perquè, tot i el període d’estat
d’alarma i les dificultats, una part d’ells han estat treballant presencialment
per mantenir els serveis essencials posant en risc la seva salut i la resta ho ha
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fet des de casa per donar continuïtat al funcionament de la majoria dels
serveis durant tota aquesta etapa.
 Dóna les gràcies a totes les persones voluntàries que han ajudat a fer quatre
mil mascaretes, casquets per a les treballadores de l’Hospital Trueta,
mascaretes per als nens i nenes del municipi, etc. Han estat moltes persones
d’aquest poble que han treballat pel benestar i bé comú.
 Dóna les gràcies als nenes i nenes, famílies i gent gran del poble que durant
aquesta època tan complicada la immensa majoria ha respectat la normativa,
que ha anat canviant, però que majoritàriament s’ha complert. Actualment, hi
ha 36 persones del municipi que han estat infectades pel coronavirus, de les
quals moltes ja ho han superat, molt poques ens han deixat i vol recordar-les
i donar el condol a les seves famílies. Hi ha pocs casos actius en aquests
moments però confinats en els seus domicilis i respectant la normativa
sanitària. Ja fa cinc dies que les dades no pugen de 36 casos i espera que tot
continuï tant a Celrà com a la resta de pobles i ciutats.
 Durant aquest període la majoria de serveis ha continuat en actiu i no s’ha
aturat. La gent ha continuat demanant permisos per fer piscines i obres a
casa i el servei ha continuat perquè s’ha considerat important mantenir-lo viu
i dinàmic. I el mateix amb els altres serveis, mitjançant telèfon, per tal que
els veïns poguessin fer tot el que necessitessin.
 S’han mantingut reunions telemàtiques amb tècnics i treballadors municipals.
 S’ha celebrat el Consell d’alcaldes i alcaldesses.
 S’han mantingut reunions amb els comerciants, amb el Consorci de les
Gavarres, el Consorci de Serveis Socials, etc. Tot ha continuat més o menys
igual per garantir el funcionament de l’Administració pública.
 Des de l’Ajuntament s’han realitzat serveis a domicili a persones que no
podien sortir de casa per la seva edat o per ser sector de risc, se’ls ha fet la
compra als supermercats o farmàcia i se’ls ha portat als seus domicilis. Dins
de la tragèdia que per primera vegada ha suposat aquesta situació creu que
tothom ha estat molt per sobre del que s’esperava.
 S’estan intentant normalitzar alguns serveis i ja s’està preparant ja un
Protocol de desconfinament dels treballadors i treballadores per àrees.
 Totes les actuacions que s’han fet es concreten en el butlletí informatiu que
ha destacat anteriorment la regidora de Participació Ciutadana, Atenció
Ciutadana, Comunicació i Noves Tecnologies.
El Ple es dóna per assabentat.
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

14. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRA
ORDINÀRIA TITULAT REFORMA PARCIAL DE LA TORRE DESVERN PER
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LES GAVARRES CELRÀ (expedient X949/2020).
L’alcalde explica a mode de resum el procediment seguit en aquest projecte, des de
la seva aprovació inicial, exposició pública i sol·licitud dels informes corresponents. I
del que es tracta avui és aprovar-lo definitivament.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa
una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1.
En sessió plenària de data 12 de novembre de 2019 l’Ajuntament de
Celrà va aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Reforma parcial
de la Torre Desvern per Centre d’Interpretació de les Gavarres Celrà, redactat
per l’arquitecte Ramon Ripoll Masferrer.
2. Es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 228 de data 28
de novembre de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
8011 de data 27 de novembre de 2019, a l’e-tauler des del dia 28 de
novembre de 2019 fins al dia 16 de gener de 2020 i al tauler d’anuncis
municipal.
3. Es va sol·licitar informe a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Girona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (registre de
sortida municipal número 2927, de data 20 de novembre de 2019).
4.
En data 13 de març de 2020 (registre d’entrada municipal número
1549) la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona emet informe on
acorda el que es transcriu íntegrament a continuació:
Per tot això, valorada la proposta, la Comissió acorda, PER UNANIMITAT,
AUTORITZAR la reforma de l'accés, entrada i pati gòtic de la torre Desvern de
Celrà, per entendre que respecta els valors del monument protegit, sempre
que es compleixin les següents condicions:
- Que el rejuntat, que no es detalla, es realitzi amb morter de calç de
similar cromatisme i característiques dels originals existents, i sense
refondre el junt.
- Que la nova traça d’instal·lacions per a la bomba de calor, eviti
afectacions a les estructures existents.
- Que es realitzi control arqueològic de totes les obres que afectin el
subsòl.
I es fa una sèrie de recomanacions que consta en el mateix acord.
5. Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
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6. Ha emès informe la secretària de la corporació sobre la possibilitat de
continuar amb la tramitació d’aquest procediment per estar vinculat amb la
protecció de l’interès general.
FONAMENTS JURÍDICS
1. Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19, estat d'alarma amb una durada inicial de 15 dies, va estar prolongada fins
a les 00.00 hores del dia 12 d’abril de 2020 pel Reial decret 476/2020, de 27
de març, també va estar prolongada fins a les 0.00 hores del dia 26 d’abril de
2020 pel Reial Decret 487/2020 i ha estat novament prolongada fins a les 0.00
hores del dia 10 de maig de 2020 pel Reial decret 492/2020, de 24 d’abril.
De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i
s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius
de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el
moment en què perdi vigència el present reial decret o, si escau, les
pròrrogues d'aquest.
El Reial decret 463/2020 de 14 de març va entrar en vigor el 14 de març de
2020 (BOE número 67).
El Reial Decret 465/2020, de 17 de març, modifica el Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, entre altres aspectes, el que
estableix disposició addicional tercera, en el seu apartat quart, que queda
redactat de la manera següent:
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la
entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector
público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de
alarma, o que sean indispensables para la protección del interés
general o para el funcionamiento básico de los servicios.
En el present supòsit estem davant un procediment vinculat a la protecció de
l’interès general ja que està implícit en el propi projecte d’obra ordinària
consistent en l’adaptació funcional de la planta baixa de la Torre Desvern per
adaptar-la com a Centre d’interpretació de les Gavarres. I a més, cal tenir
present que aquesta actuació ha estat objecte de subvenció per part de la
Diputació de Girona i pels FEDER, motius tots ells que han estat justificats en
l’informe de la secretària municipal.
2. El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’acord amb
l’article 37.1.c del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
3. L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí Oficial
de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’ ha
d’inserir a l’e-tauler i al tauler d’anuncis de la corporació, de conformitat amb
el que disposa l’ article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
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4. De conformitat amb els articles 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
5. I per competència del Ple, de conformitat amb l'article 22.2.ñ de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció
donada per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per
la modernització del govern local.
Per tot l’exposat, de conformitat amb els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i amb el dictamen favorable de
la Comissió Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció
del següent
ACORD
Primer. Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària titulat Reforma
parcial de la Torre Desvern per Centre d’Interpretació de les Gavarres Celrà,
redactat per l’arquitecte Ramon Ripoll Masferrer, i amb un pressupost
d’execució per contracte de 349.027,00 € IVA exclòs (422.322,67 € IVA
inclòs).
Segon. Publicar aquest acord al BOP, al DOGC a l’e-tauler i al tauler d’anuncis
de la corporació.
Tercer. Publicar aquest acord a la seu electrònica municipal, en aplicació del
principi de transparència i 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.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega,
senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jiménez Elvira, senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram
Aymerich Besalú.
GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna Maria Coll Pascual i
senyor Miquel Rossell Molar.
GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim
GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló
15.
DICTAMEN SOBRE LA RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 20 DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA DEL MUNICIPI DE CELRÀ (expedient X1100/2019).

L’alcalde explica a mode de resum el procediment seguit en la Modificació Puntual
número 20 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi: aprovació inicial,
informació pública, sol·licitud dels informes corresponents i resolució de les

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

Acta 3/2020
12 de maig de 2020
al·legacions presentades. I el que es proposa avui és aprovar aquesta resolució i la
seva aprovació provisional.
Tot seguit, l’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea,
secretària, que fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1.En sessió plenària de data 10 de desembre de 2019 l’Ajuntament de Celrà va
aprovar inicialment els documents que integren la Modificació Puntual número 20 del
Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà, redactada per Mariné-Pascual
arquitectes, relativa a tres situacions independents que tenen en comú la regulació
d’usos. Concretament:
1.

Atendre les obligacions i condicionants legals de prendre mesures de
protecció a les persones al voltant dels establiments afectats per la
legislació en matèria d’accidents greus, en el sentit de prohibir certs
usos a l’entorn dels establiments afectats per la legislació d’accidents
greus.

2.

Admetre l’ús de restauració en les plantes baixes de la zona clau 4,
que correspon a l’àmbit d’edificació residencial situat dins l’antic Pla
parcial del Polígon Industrial.

3.

Nova definició dels usos establerts en la normativa.

2. Es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes mitjançant un anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 248 de data 31 de desembre de 2019,
a El Punt Avui de data 19 de desembre de 2019, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis
municipal.
3. En data 12 de desembre de 2019 es van sol·licitar informes a la Direcció General
d’Aviació Civil del Ministeri de Foment (registre de sortida municipal número 3134), a
l’Òrgan Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Direcció General
d’Energia, Seguretat Industrial, Seguretat Minera de la Secretaria d’Empresa i
Competitivitat del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya (registre de sortida municipal número 3137).
4.
En data 16 de gener de 2020 (registre d’entrada municipal número 330), la
Direcció General de Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya emet informe favorable.
5.
En data 30 de gener de 2020 (registre d’entrada municipal número 555) el
Departament de Medi Ambient emet informe on prescriu que no s’ha de sotmetre a
avaluació ambiental d’acord amb l’apartat 6.c.2 de la disposició addicional vuitena de
la Llei 16/2015, del 21 de juliol, segons el qual no han de ser objecte d’avaluació
ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius que produeixen sobre el
medi ambient o perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament urbanístic
general, les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de
la lletra a (modificacions que estableixin el marc per a la futura autorització de
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental (AIA) o que puguin
tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000) que es refereixen només
a sòl urbà.
De la revisió de les característiques de la Modificació no se’n desprèn que el seu
desenvolupament pugui comportar la tramitació de projectes sotmesos a avaluació
d’impacte ambiental o que puguin afectar a la xarxa Natura 2000.
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6.
En data 1 d’abril de 2020 (registre d’entrada municipal número 1766), la
Direcció General d’Aviació Civil del Departament de Foment emet informe favorable en
relació amb les servituds aeronàutiques.
7. Durant el període d’informació pública, en data 27 de gener de 2020 (registre
d’entrada municipal número 480) l’empresa Esteve Química SA presenta un escrit
d’al·legacions sol·licitant una revisió de la franja definida per ampliar-la dels 75 metres
actuals fins als 150 metres. La sol·licitud es fonamenta en la possibilitat que en un curt
o mig termini l’empresa, com a resultat de futurs canvis i ampliacions i d’acord amb la
legislació d’accidents greus, pugui requerir una franja de seguretat de 150 metres.
8. L’equip redactor ha emès informe en relació amb l’al·legació presentada proposant
estimar-la.
9. Ha emès informe la secretària de la corporació sobre la possibilitat de continuar
amb la tramitació d’aquest procediment per estar vinculat amb la protecció de l’interès
general.
FONAMENTS JURÍDICS
1. Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estat
d'alarma amb una durada inicial de 15 dies, va estar prolongada fins a les 00.00 hores
del dia 12 d’abril de 2020 pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, també va estar
prolongada fins a les 0.00 hores del dia 26 d’abril de 2020 pel Reial Decret 487/2020 i
ha estat novament prolongada fins a les 0.00 hores del dia 10 de maig de 2020 pel
Reial decret 492/2020, de 24 d’abril.
De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els
terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector
públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el
present reial decret o, si escau, les pròrrogues d'aquest.
El Reial decret 463/2020 de 14 de març va entrar en vigor el 14 de març de 2020
(BOE número 67).
El Reial Decret 465/2020, de 17 de març, modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis
sanitària ocasionada per la COVID-19, entre altres aspectes, el que estableix disposició
addicional tercera, en el seu apartat quart, que queda redactat de la manera següent:
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada
en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán
acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos
administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a
los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para
la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.
En el present supòsit estem davant un procediment vinculat a la protecció de l’interès
general ja que està implícit en la pròpia modificació del Pla General d’Ordenació
Urbana del Municipi consistent a donar resposta al requeriment dels serveis territorials
del Departament d’Empresa i Coneixement de delimitar una àrea de protecció al
voltant de les empreses afectades per la legislació d’accidents greus i ajustar la
normativa vigent referent als usos a una regulació més clara i que doni resposta a la
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situació del municipi,
secretària municipal.

motius tots els que han estat justificats en l’informe de la

2. Respecte a la tramitació de l’expedient de modificació de planejament general,
l’article 96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació.
És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el que regula la tramitació
dels plans d’ordenació urbanística municipal.
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa l’article 80 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
85.1, 96 i 80.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme i articles 117.3 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme.
I vista la competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.2.ll de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern
local i 52.2.c 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.
Per tot l’exposat, de conformitat amb els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i amb el dictamen favorable de la
Comissió Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Estimar l’al·legació formulada per l’empresa Esteve Química SA en el sentit
expressat en la part expositiva d’aquest acord.
Segon. Aprovar provisionalment la modificació puntual número 20 del PGOU del
municipi de Celrà, redactada per Mariné-Pascual arquitectes, integrada pels documents
següents:





Memòria descriptiva i justificativa de la modificació
Estudis i informes complementaris
Normativa urbanística proposada
Plànols

Tercer. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona perquè
l’aprovi definitivament.
Quart. Comunicar aquest acord a les empreses Esteve Química SA i Nalco SA.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
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Vots a favor (13)
GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega,
senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel 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

16.
MOCIÓ PER LA SITUACIÓ CREADA PER
CORONAVIRUS - COVID-19 (expedient X398/2020).

LA

PANDÈMIA

DEL

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:
La situació creada per la pandèmia del coronavirus (COVID-19) ha creat tal moment
de dificultat que ha comportat que arreu del món s’estigui vivint una situació
excepcional. Dia rere dia, comprovem les conseqüències de la pandèmia de la COVID19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i
futur de la nostra societat, tant a nivell sanitari, com econòmic i social.
Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a
l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. És el moment d’estar més que
mai al servei de la ciutadania i de les famílies, especialment d’aquelles persones i
col·lectius més vulnerables, també del teixit productiu (autònoms i empreses), i ajudar
a garantir una sortida real d’aquest context de crisi i contribuir a la reactivació
econòmica.
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés
a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem
la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments,
més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals.
És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a donar
resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
Per això, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera
que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessàries per a
les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys a nivell sanitari,
econòmic i social, així com en la resta d’àmbits que es veuran clarament afectats
(educatiu, cultural, etc.).
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees,
estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des
del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser coresponsables de les decisions
estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La
nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i
vivint actualment, ens fa tenir un especial coneixement i sensibilitat sobre quines són
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les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals i de la
nostra demarcació. Volem participar de la construcció d’aquest nou futur.
La crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys.
Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit
comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de la nostra
demarcació i del conjunt del país hem d’actuar conjuntament per a poder superar
aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i
entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa,
pròspera i cohesionada, volem fer una crida a totes les institucions i agents implicats
per construir aquest futur des de la coresponsabilitat real i efectiva.
Així mateix, i abans d’entrar en la part dispositiva, volem mostrar el nostre suport i el
nostre condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers
estimats, el nostre ànim als qui s’han contagiat per la COVID-19 i s’estan a casa o als
hospitals, el nostre agraïment al personal dels centres de salut i socials i
d’emergències, al personal dels serveis essencials i a totes aquells treballadors i
treballadores que en aquests moments estan treballant, cadascú des del seu àmbit, i
en general, a tota la ciutadania, que està respectant el confinament.
Finalment, posar de manifest que l’Ajuntament de Celrà ha adoptat un seguit de
mesures per fer front a la pandèmia del coronavirus.
Per tot l’exposat, de conformitat amb els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i amb el dictamen favorable de la
Comissió Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Sol·licitar al govern de l’Estat les següents mesures per poder ajudar als ens
locals per fer front a l’actual situació:
a) Poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions.
b) Flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat
pressupostària.
c) Anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten
l’autonomia local.
d) Garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per
a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que generarà la
crisi.
e) Flexibilitzar la llei de contractes del sector públic, així com la contractació de
personal per donar resposta a les noves necessitats econòmiques i socials.
f) Que elevi a les institucions europees la redefinició dels programes de
finançament europeu pel període 2021-2027, així com la flexibilització dels
calendaris d’execució i justificació de les subvencions de programes
europeus ja concedides.
Segon. Crear una taula de treball per fer front als reptes que planteja la pandèmia de
la COVID-19 que estarà integrada per un representant de cadascun dels grups
municipals i, en funció dels àmbits a tractar, podrà convidar-se a representants dels
àmbits de salut i social, cultural, educatiu, esportiu, econòmic, productiu i industrial.
Tercer. Publicar aquest acord a la seu electrònica i al web de la corporació, per a
general coneixement.
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Quart. Fer tramesa d’aquesta moció a la Diputació de Girona, a l’Associació Catalana
de Municipis, a la Federació Catalana de Municipis, a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Manel Roqueta Casalprim, portaveu del GM PSCCP, que considera molt bé la proposta i veu bé sol·licitar al govern de l’Estat tot el
que es proposa però creu que també Europa i la Generalitat s’han d’implicar amb
mesures necessàries que posaran després en marxa tots els ajuntaments.
I indica que vota a favor d’aquesta moció.
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega,
senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jiménez Elvira, senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram
Aymerich Besalú.
GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna Maria Coll Pascual i
senyor Miquel Rossell Molar.
GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim
GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

17.

ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

No n’hi ha.

II
PART DE CONTROL

18. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA.
NÚMERO
2020DECR000304
2020DECR000303
2020DECR000302
2020DECR000301
2020DECR000300
2020DECR000299
2020DECR000298

DECRET

ÀREA

CONVOCATÒRIA
COMISSIÓ
INFORMATIVA
DIRECTORIAL: 5 DE MAIG DE 2020
AIXECAMENT SUSPENSIO TERMIINI PER PRESENTAR
SOL·LICITUDS AJUTS CASALS
APROVACIO FACTURES F/2020/16

SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
INT - INTERVENCIO

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
APROVACIO FACTURES
MODIFICACIÓ DE LLICENCIA AMBIENTAL

SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ

CREDITS

I

ADOPCIO MESURES EXTRAORDINARIES: MODIFICACIO
CALENDARI FISCAL
AUTORITZAR PAGAMENTS EN CONCEPTE D'HORES
EXTRAORDINARIES

GENERAL

I

GENERAL

I

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

Acta 3/2020
12 de maig de 2020

2020DECR000297
2020DECR000296
2020DECR000295
2020DECR000294
2020DECR000293
2020DECR000292
2020DECR000291
2020DECR000290
2020DECR000289
2020DECR000288
2020DECR000287
2020DECR000286
2020DECR000285
2020DECR000284
2020DECR000283
2020DECR000282
2020DECR000281
2020DECR000280
2020DECR000279
2020DECR000278
2020DECR000277
2020DECR000276
2020DECR000275
2020DECR000274
2020DECR000273
2020DECR000272
2020DECR000271
2020DECR000270
2020DECR000269
2020DECR000268
2020DECR000267
2020DECR000266
2020DECR000265
2020DECR000264
2020DECR000263
2020DECR000262

DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
ORDENAR PAGAMENT EN CONCEPTE D'AJUT PER
REHABILITAR FAÇANES NUCLI ANTIC
RECTIFICACIO LIQUIDACIO ICIO
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
APROVACIO PROTOCOL GESTIO RESIDUS PEL COVID19
CONCESSIO LLICENCIA MUNICIPAL
APROVACIO REMESA FACTURES F/2020/14
DONAR-SE PER ASSABENTAT EXERCICI
INNOCUA
CONCESSIO LLICENCIA MUNICIPAL

ACTIVITAT

SOL SUBVENCIO DIGI: ORGANITZACIO
TASTETS DE CELRA
CONCESSIO LLICENCIA MUNICIPAL

V

EDICIO

DONAR-SE PER ASSABENTAT EXERCICI ACTIVITAT
EXPLOTACIO RAMADERA PER AUTOCONSUM
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
RECTIFI CACIO LIQUIDACIO ICIO
CONDICIONS EN LLICENCIES I COMUNICACIONS
PREVIES D'OBRES
ADJUDICACIO
CTE
MENOR
OBRES:
VARIES
ACTUACIONS URGENTS DERIVADES DEL TEMPORAL
GLORIA
DESIGNACIO COM A EDITORES DE LA BASE DE DATOS
NACIONAL DE SUBVENCIONES
APROVAR ADHESIO AL SERVEI DE VIDEOCONFERENCIA
LOCALRETMEET, DEL CONSORCI LOCALRET
CONCEDIR PREMIS PORTA A PORTA 2019

URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
INT - INTERVENCIO
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
GENERAL

I

GENERAL

I

GENERAL

I

APROVAR
CONTRACTE
COPRODUCCIO
OBRA
RADIOFONICA MAGAZIN TER-GAVARRES
PAGAMENT IRPF I IVA A L'AGENCIA TRIBUTARIA
ESPANYOLA DURANT ESTAT D'ALARMA
APROVACIÓ FACTURES F2020-13

SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
INT - INTERVENCIO

GENERAL

I

GENERAL

I

APROVAR APMPLIACIO VENCIMENTS FRACCIONAMENT
DEUTE TAXA CEMENTIRI
ADOPCIO
MESURES
EXTRAORDINARIES
VI
(NO
CERTIFICAT ELECTRONIC PER A PERSONES FISIQUES)
ADOPCIO MESURES EXTRAORDINARIES V (MERCAT NO
SEDENTARI SETMANAL)
ADOPCIO MESURES EXTRAORDINARIES IV (SERVEIS
FUNERARIS)
PRORROGAR CONCESSIO ADMINISTRATIVA NAU 3 PER
A LA GENERACIO D'ACTIVITAT ECONOMICA
ADOPCIO MESURES EXTRAORDINARIES DESTINADES A
LA CONTENCIO DEL COVID 19 (III)
APROVACIO FACTURES F2020-12

SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
INT - INTERVENCIO

GENERAL

I

GENERAL

I

GENERAL

I

GENERAL

I

GENERAL

I

GENERAL

I

SUSPENSIO CTE DISCIPLINES DANSA PEL COVID 19

SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
INT - INTERVENCIO

GENERAL

I

GENERAL

I

GENERAL

I

GENERAL

I

GENERAL

I

GENERAL

I

SUSPENSIO CONTRACTE MENJADOR ESCOLES BRESSOL
PEL COVID 19
ADOPCIO MESURES EXTRAORDINARIES PEL COVID19
SUSPENSIO CTE SERVEIS ESCOLA D'ART PEL COVID 19
PAGAMENT ASSISTENCIA REGIDORS A ORGANS DE
GOVERN
SUSPENSIO CTE ACTIVITATS FISICOESPORTIVES PEL
COVID 19
APROVACIÓ FACTURES F2020-11
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2020DECR000261
2020DECR000260
2020DECR000259
2020DECR000258
2020DECR000257
2020DECR000256
2020DECR000255
2020DECR000254
2020DECR000253
2020DECR000252
2020DECR000251
2020DECR000250
2020DECR000249
2020DECR000248
2020DECR000247
2020DECR000246
2020DECR000245
2020DECR000244
2020DECR000243
2020DECR000242
2020DECR000241
2020DECR000240
2020DECR000239
2020DECR000238
2020DECR000237
2020DECR000236
2020DECR000235
2020DECR000234
2020DECR000233
2020DECR000232
2020DECR000231
2020DECR000230
2020DECR000229
2020DECR000228
2020DECR000227
2020DECR000226

ACTIVACIÓ PLA BASIC EMERGENCIES MUNICIPAL
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
MODIFICACIÓ CALENDARI FISCAL
2N PAGAMENT SUBVENCIO A L'ANIMAL A L'ESQUENA
APROVACIO FACTURES F2020-10
EMISSIO TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB
DISMINUCIO
EMISSIO TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB
DISMINUCIO
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
APROVACIO RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES
ADJUD CTE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO TENDALL
CORREDER PISCINA
RECTIFICACIO CONTRIBUCIONS ESPECIALS
DESIGNACIÓ
REPRESENTANTS AJUNTAMENT A LA
COMISSIO GARANTIES ADMISSIÓ DE PRIMARIA
APROVACIO DE PRORROGA AUTORITZACIO US D'UNA
PART NAU ANTIGA BIBLIOTECA
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
ADJUD
CTE
MENOR
SERVEIS:
LEGALITZACIO
INSTAL·LACIO TECNICA CALEFACCIO PAVELLO PISCINES
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO
PREVIA OBRA MENOR
ADJUDICACIO CTE SUBMINISTRAMENT: LLIBRES
ADJUD CTE SUBMINISTRAMENT: LLIBRES
ADJ CTE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO LLIBRES
ADJUD CTE MENOR SERVEIS: DISSENY GRAFIC
COMUNICACIO PROJ CELRÀ APARADORS ARTISTICS
SOL SUBV DIGI: POLITIQUES DE FOMENT DE LA
PARTICIPACIO CIUTADANA
ADJUD CTE MENOR OBRES: RECONSTRUCCIO ENTRADA
CAMI DE LES ESCALES
DEC
ADOPCIO
MESURES
EXTRAORDINÀRIES
CONTENCIO COVID-19
SOL SUBV DIGI: SUFRAGAR PARCIALMENT DESPESES
AMPLIACIO PISCINA MUNICIPAL
DEC CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN
ADJ CTE SUBMINISTRAMENT: PECES PER TALLER DE
MUNTAR MAQUETES D'AVIONS DE FUSTA
RECONEIXEMENT PAGAMENT LOCOMOCIO I DIETES
MARÇ 2020
INCOACIO EXPEDIENT: LICITACIO CONCESSIO SERVEI
BAR ATENEU
INCOACIO EXPED: LICITACIO CTE
INSTAL.LACIO I
MANTENIMENT GESPA
ADJUDICACIO CTE MENOR: PUNT LILA
ADJD CTE SUBMINISTRAMENT: PLATS, GOTS
TOVALLONS TASTETS CELRA 2020
APROVACIO I RECONEIXMENT PAGAMENT FACTURES
APROVACIO FACTURES F2020-09
SOL SUBV: DIPSALUT PROGRAMA PT06 ANY 2020

I

SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
INT - INTERVENCIO

GENERAL

I

GENERAL

I

GENERAL

I

GENERAL

I

SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
ST - SERVEIS TECNICS
SG - SECRETARIA
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
PECO
PROMOCIÓ
ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM
PAC - PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SPU
SERVEIS
PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
ST - SERVEIS TECNICS
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
RH - RECURSOS HUMANS
CON - CONTRACTACIÓ
CON - CONTRACTACIÓ
JO - JOVENTUT
CU - CULTURA, FESTES,
CULTURALS
INT - INTERVENCIO

SERVEIS

INT - INTERVENCIO
SPU
SERVEIS
INFRAESTRUCTURA

PÚBLICS,
URBANES,
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2020DECR000225
2020DECR000224
2020DECR000223
2020DECR000222
2020DECR000221
2020DECR000220
2020DECR000219

ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS:
FURGONETA BRIGADA MUNICIPAL

REPARACIO

ADJUDICACIO INTERVENCIO I FORMACIO PUNT LILA
FESTA MAJOR 2020
DONAR DE BAIXA HABITANTS DEL PADRO MUNICIPAL
D'HABITANTS
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: TRES ACTUACIONS
DE SEGA I NETEJA A ESPAIS VERDS MUNICIPALS
DEC AUTORITZACIO US SALA ATENEU
INCOACIO EXPEDIENT PE DONAR DE BAIXA HABITANTS
DEL PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS
ADJUDICACIO CTE SUBMINISTRAMENT LLIBRES

2020DECR000217

ATORGAMENT LLICENCIA PER A LA TINENÇA I
CONDUCCIO DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
ADJUD CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO I
INSTAL TANCA METAL·LICA

2020DECR000216

ADJUD CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISCIO I
INSTAL BARANES METAL·LIQUES DESMUNTABLES

2020DECR000218

2020DECR000215
2020DECR000214
2020DECR000213
2020DECR000212
2020DECR000211
2020DECR000210
2020DECR000209
2020DECR000208
2020DECR000207
2020DECR000206
2020DECR000205
2020DECR000204
2020DECR000203
2020DECR000202

ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS TECNICS
FESTA CARNESTOLTES
ADJUDICACIO CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE APNEA
ADJUDICACIO
CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE EL
VIATGE DULISSES
ADJUDICACIO
CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE
BAOBAB
APROVACIO FRACCIONAMENT DEUTE DE QUOTA I
MENJADOR EB
INC EXP ADM: CTE ADM SERVEI DISCIPLINES AL
VOLTANT COS I MOVIMENT I DISCIPLINES DANSA
DEC AUTORITZACIO US SALA ENTITATS
ADJUDICACIO CTE
SUBMINISTRAMENT: ARMARI
EXTERIOR PER CONTENIDOR RESIDUS BAR CTE CIVIC
ADJ CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO I
INSTAL QUADRE ELECTRIC
INCOACIO
PROCEDIMENT
SANCIONADOR
PER
INFRACCIO ADMINISTRATIVA
SOL·LICITUD ADHESIO A LA BASE DE DADES
D'OFERIMENTS DE LLOGUER SOCIAL OBLIGATORI DE
AHC
DEVOLUCIO
FIANÇA
RESIDUS
ENDERROC
I
CONSTRUCCIO
INCOACIO
PROCEDIMENT
SANCIONADOR
PER
INFRACCIO ADMINISTRATIVA
DEC 202-20 APROVACIO FACTURES F8-2020

SUBMINISTRAMENT
SPU
SERVEIS
INFRAESTRUCTURA
SUBMINISTRAMENT
JO - JOVENTUT
HAB - PADRÓ D'HABITANTS

SPU
SERVEIS
PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
HAB - PADRÓ D'HABITANTS
CU - CULTURA, FESTES,
CULTURALS
MA - MEDI AMBIENT

SERVEIS

SPU
SERVEIS
INFRAESTRUCTURA
SUBMINISTRAMENT
SPU
SERVEIS
INFRAESTRUCTURA
SUBMINISTRAMENT
CU - CULTURA, FESTES,
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES,
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES,
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES,
CULTURALS
INT - INTERVENCIO

PÚBLICS,
URBANES,

CU - CULTURA, FESTES,
CULTURALS
MA - MEDI AMBIENT

SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ

APROVACIÓ ALTA INFANT A EB MUNICIPAL

INT - INTERVENCIO

ADJUD CTE MENOR SERVEIS: 4 TALLERS CREATIVITAT A
TRAVES DEL RAP
DEC 195-20 PLA PRESSUPOSTARI 2021-2023

JO - JOVENTUT

ADJUDICACIO CTE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO
LLICENCIES VDI PER A ENTORN VIRTUAL
ACOLLIMENT SUBV GENCAT EXCLOSA CONCURRENCIA
PUBLICA: AFECTACIONS TEMPESTA GLORIA

TIC
INFORMÀTICA
TECNOLOGIES
SPU
SERVEIS
INFRAESTRUCTURA
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000195
2020DECR000194
2020DECR000193

SERVEIS
SERVEIS

SERVEIS

GENERAL

I

URB
URBANISME,
SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SE
SERVEIS
DE
SUPORT
A
SECRETARIA
INT - INTERVENCIO

2020DECR000197
2020DECR000196

SERVEIS

MA - MEDI AMBIENT

2020DECR000198

2020DECR000199

SERVEIS

ST - SERVEIS TECNICS

INT - INTERVENCIO

2020DECR000200

PÚBLICS,
URBANES,

CON - CONTRACTACIÓ

APROVACIO LIQUIDACIO TAXA PRESTACIO SERVEI EB,
MENJADOR FEBRER
DEC ADJUDCIACIO CONTRACTE PRIVAT LAS AVIDAS
RAICES
DEC CONVOCATORIA PLE ORDINARI SESSIO 10 MARÇ
2020
DEC RESOLUCIO RECURS POTESTATIU REPOSICIO

2020DECR000201

PÚBLICS,
URBANES,

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SGI
SECRETARIA
GENERAL
I
INTERVENCIÓ
ST - SERVEIS TECNICS

INT - INTERVENCIO
I

NOVES
PÚBLICS,
URBANES,
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2020DECR000192
2020DECR000191
2020DECR000190
2020DECR000189
2020DECR000188

DEC AMPLIACIO TERMINI ADMISSIO SOBRE DIGITAL
PER INCIDENCIES AL PERFIL
DEC ACOLLIMENT SUBV DDGI RTESTAURACIO TORRE
DESVERN
DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 3 MARÇ
2020
DEC ACOLLIMENT SUBV DIGI:
FONS ECONOMIC I
CULTURAL 2020
DEC AUTORITZACIO TRACTAMENT RESIDUAL VEHICLE

2020DECR000187

ADJUDICACIÓ CTE SUBMINISTRAMENT:
BOMBA MODULAR CALDERA BIOMASSA

2020DECR000186

ADJUDICACIO CTE
PRESTATGERIES

SUBMINISTRAMENT:

ADQUISICIO

ADQUISICÓ

ST - SERVEIS TECNICS
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SGI
SECRETARIA
INTERVENCIÓ
SPU
SERVEIS
INFRAESTRUCTURA
SUBMINISTRAMENT
SPU
SERVEIS
INFRAESTRUCTURA
SUBMINISTRAMENT

GENERAL

I

GENERAL

I

GENERAL

I

GENERAL

I

PÚBLICS,
URBANES,
PÚBLICS,
URBANES,

19. PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM
JUNTSXCELRA-JUNTS, que vol donar el condol a les famílies de Celrà que han perdut
éssers estimats per la Covid-19.
També vol destacar l’equip de govern per la facilitat de comunicació i rapidesa amb
la informació que en tot moment ha traslladat a la ciutadania a través de tots els
canals. Creu que s’ha fet molt bona gestió i els felicita, i li consta que en aquest
aspecte la població també esta molt satisfeta.
El Sr. Mas indica que, en la mesura del possible, ell sempre ha estat a disposició de
l’equip de govern per a qualsevol cosa que fos necessària però donat que hi ha hagut
tants voluntaris al final no ha calgut. Tot i això, continua oferint-se pel que faci falta
ara i per més endavant doncs sembla que la cosa va per llarg i seran mesos molt
difícils.
L’alcalde li agraeix aquestes paraules i indica que precisament amb la moció que s’ha
aprovat abans es posa en marxa la taula de treball on cadascú podrà dir la seva i
podrà fer recomanacions i consells per la situació que es presenta, tal i com ha fet el
Sr. Roqueta amb els fulletons del PSC amb informació i objectius a assolir després de
la Covid-19.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Manel Roqueta Casalprim, portaveu del GM PSCCP, que vol fer un reconeixement a la gent que ha patit i està patint aquesta malaltia
i a la feina que està portant a terme l’equip de govern. Li dóna el seu suport i
s’ofereix pel que faci falta.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Anna Maria Coll Pascual, portaveu del GM FCERC-AM, que agraeix als treballadors municipals l’esforç que han fet, a la gent que
va cosir les mascaretes i a l’equip de govern per la iniciativa de fer mascaretes pels
nens perquè, realment, ha estat una molt bona idea que ha tingut una gran acollida
en el poble.
El seu grup municipal també volia proposar una taula de treball com la de l’equip de
govern perquè creu que, des de la transversalitat, és on es poden treure les millors
idees i les bones propostes per poder sortir entre tots d’aquesta situació
extraordinària.
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És el que el seu grup volia dir i també volen donar el condol a les famílies que han
perdut familiars en aquesta situació.
CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió
telemàtica, dóna les gràcies a tothom que l’està escoltant a través del youtube i a
tots els que estan darrere dels ordinadors aportant i ajudant, perquè la situació no és
gens fàcil. I és aquesta transversalitat la que ha de servir per fer pinya davant la
situació tan complicada que ha d’arribar.
Aixeca la sessió a les 21.15 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.
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21.15 hores del què, com a secretària, dono fe.
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