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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 4/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 9 de juny de 2020
Horari: de 20.00 h a 21.10 h
Celebrada telemàticament
A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 9 de juny 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 12 DE MAIG
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 12 de
maig de 2020 s’aprova per unanimitat.
2. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde,
que dóna compte del Decret d’Alcaldia relatiu a personal següent:
Decret 304/2020
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent el Sr. ...... com a peó de
manteniment, amb una jornada de treball de 40 hores/setmana.
Modalitat del contracte: eventual per circumstàncies de la producció, amb efectes
des del dia 14 de maig fins al dia 13 de novembre de 2020, i per complir amb les
mesures establertes per combatre la proliferació i el risc d’infecció del virus COVID19 i l’acumulació de feines pendents per mantenir i adaptar els locals i espais per a
la prevenció del contagi.
El Ple es dóna per assabentat.
3. INFORMACIONS.
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i
Igualtat, que diu el següent:
GENT GRAN
 Continua la mateixa situació que ja va comentar al Ple anterior: fent trucades,
càpsules saludables a Ràdio Celrà, tallers d’estimulació cognitiva, etc.
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A l’haver passat una altra fase, el Servei d’Atenció a Domicili ha començat a
beneficiar-se de més gent.



Es treballa per a la cloenda de les activitats a finals de juny, que aquest any
s’emetrà per Ràdio Celrà.

IGUALTAT


S’ha posat en contacte amb el SIAD, on es continua fent l’atenció
individualitzada i virtual amb vídeo sessions i vídeo trucades.



No s’han pogut realitzar els treballs grupals a l’haver-hi molta quantitat de
gent i limitar-se tots a l’Institut. Però sí s’han penjat a instagram càpsules
informatives de masclisme, violència masclista, etc, dirigida a la gent jove.



S’està dissenyat un projecte virtual d’ajuda mútua i autocures per a dones.



El 17 de maig va ser el Dia Internacional de la Lluita contra l’Homofòbia i
avui, en aquesta sessió plenària, s’aprovarà la seva declaració.



El dia 28 de juny es commemora el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI i
properament ja informarà de les activitats que es duran a terme.

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Salut i Medi
Ambient, que diu el següent:
MEDI AMBIENT
 El tècnic de l’Associació de Propietaris de Boscos, que estava ubicat al local de
la plaça i havia deixat de fer atenció al públic, aquest dimarts ha començat a
fer atenció presencial però amb un nou canvi d’ubicació durant els mesos de
juny i juliol ja que la farà al mateix Ajuntament.
 Galanthus ja ha començat a fer el control de la vespa asiàtica mitjançant el
mètode de trampeig. Ja informarà properament de les dades recollides.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Aram Aymerich Besalú, regidor de Joventut i
Patrimoni, que diu el següent:
JOVENTUT
 A partir de la setmana que ve es reactiva presencialment el Projecte Quetzal
d’estiu, fins a mitjans de setembre.


La setmana passada es van aprovar els plecs per contractar el servei de l’Aula
2 i tant aquesta, com l’Aula d’Estudi, la setmana que ve comencen a fer
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tutories individuals per fer seguiment dels joves que gaudeixen d’aquest
servei.


Al Local jove també s’intentarà dur a terme una atenció individualitzada tot i
la complexitat d’aquest servei.

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 engegat una nova programació d’estiu de Ràdio Celrà amb un magazín
de dilluns a divendres a les 13 hores i que es torna a emetre a les 20 hores.



Continuen les càpsules de confinament saludables amb exercicis de memòria
per a la gent gran i duraran tot l’estiu.



Hi ha un nou programa de música eclèctica, que el presenta un nou vingut a
Celrà i que es fa els dimecres a les 18 hores. I els divendres hi ha el
programa de música Bojos pels 80.



El dissabte a les 10 hores es fa l’edició d’estiu del Pa amb Xocolata. També hi
ha altres programes en preparació que es presentaran properament.

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


Agraeix als serveis tècnics de Cultura el seu esforç per elaborar una
programació d’estiu realment ambiciosa que comprèn 13 concerts, 2
espectacles de teatre, 2 espectacles de circ i la possibilitat de 2 festes
populars. Aquestes propostes poden ser modificades i ampliades en relació
amb el compliment de les mesures de sanitat que recomanin les autoritats
competents.



Destaca les actuacions següents:
o
o

o
o

L’obra de teatre virtual Compartir ubicació, el 19 de juny, interpretada
per la Meri Yanes i l’Albert Planas.
El festival Càpsules, una obra de teatre on assisteixen 90 espectadors
distribuïts en tres grups de 30 persones i que es mouran per diferents
zones de la Fàbrica.
Cicle d’actuacions al Terrat de la Fàbrica.
Aquest any hi haurà el Ressupó, amb un format diferent doncs per la
situació actual es farà al parc Cors, amb un aforament per a 200
persones i respectant la distància mínima. Hi haurà tan sols una
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o
o

actuació musical però destaquen les càpsules de dansa contemporània
prèvies on participaran tant ballarines emergents com musics del poble
de Celrà.
Actuació del grup Mishima.
Actuacions de circ dos divendres a la tarda.

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


Les instal·lacions que actualment estan obertes i sent utilitzades són les pistes
de tennis, pàdel i petanca. El camp de futbol el fa servir l’entitat del freesbee i
el pavelló esportiu l’utilitza l’entitat de patinatge i de rítmica. Evidentment,
seguint les indicacions i recomanacions de les entitats competents.



Activitats d’estiu: el futbol portarà a terme el seu campus i l’entitat de
patinatge farà també la seva activitat com cada any.



Piscina municipal: s’obre el dia 20 de juny. Els horaris seran des del dia 20 a
28 de juny de 10.30 hores a 20.30 hores; del 29 de juny a 31 de juliol de
10.00 hores a 20.30 hores i de l’1 d’agost fins al 10 de setembre (data de
tancament) de 10.30 hores a 20.30 hores.
Del 15 al 19 de juny es poden fer els abonaments de manera presencial a la
mateixa piscina de 17.00 hores a 20.00 hores i també s’està preparant
l’aplicatiu corresponent per tal de poder-ho fer on line. Al respecte, aquest
any ha canviat l’empresa que porta la gestió de la piscina i l’aplicatiu de l’any
passat s’ha d’adaptar al de la nova empresa.



Una part de les actuacions de millora de la piscina han finalitzat (nous
vestidors familiars i nous lavabos a nivell de piscina) i la setmana vinent ja
instal·laran la carpa davant del bar.



Ja s’han fet públiques les activitats fisicoesportives per a la temporada 20202021. Les inscripcions es faran on line del 15 al 19 de juny i també del 7 al 10
de setembre.

PROMOCIÓ ECONÒMICA


Els primers cinc mesos de l’any 2020 han arribat 70 ofertes laborals, de les
qual s’han pogut inserir 29 persones.



A data 1 de juny hi ha 61 expedients de regulació temporal d’ocupació que
afecten a 603 persones (de Celrà i de fora). El maig de 2019 hi havia 160
persones a Celrà inscrites com a demandants de feina (aturada) i al maig de
2020 hi ha 210. Al gener de 2020 hi havia 191 persones demandants de feina
i al maig de 2020 210, per la qual cosa el diferencial és petit.
La situació que vindrà de la pèrdua de feina de la gent no es pot ubicar al mes
de maig sinó més endavant, que és quan es veurà l’impacte real de la situació
derivada de la Covid19.
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Al mes de maig de 2020 hi ha hagut 110 persones contractades del municipi a
diferència de les 188 que va haver-hi al maig de 2019.



Comerç local: s’han editat dos vídeos de promoció del comerç local i també
s’ha realitzat la compra de material de protecció (Epi’s) conjuntament amb
quinze comerços, gestionat per l’àrea de Promoció Econòmica, i que ha servit
per obtenir millors preus a l’hora de comprar aquest material.



Els Tastets es tornaran a fer al mateix lloc que l’any passat però amb canvi de
format: en lloc de fer 3 dies seguits es faran tres divendres del mes de juliol
(10, 17 i 24) i seguint sempre les indicacions de la fase en què ens trobem
cada vegada.

L’alcalde diu el següent:
 Aquest darrer mes ja ha començat a mantenir reunions amb veïns (amb un
màxim de 15 persones), amb empreses, comerços i geriàtric del municipi i
que s’han fet presencialment o telemàticament.
 S’està preparant una nova fase de millores a l’Aulet, valorada en 30.000
euros.
 S’estan realitzant millores a l’Ateneu, les monges, el moll, el bar de la plaça
de l’església, algunes relacionades amb els casals que es realitzaran aquest
estiu.
 S’estan realitzant millores en diferents itineraris del municipi que van quedar
parats primer pel temporal Glòria i després per la Covid i que tot just ara
s’està començant a reactivar.
 En breu començarà la segona fase de les obres dels lavabos del pavelló de les
piscines.
 S’ha celebrat el Consell d’alcaldes i alcaldesses.
 Ja funciona el semàfor de la carretera de Palamós i, un cop s’ha parlat amb
els veïns, sí que aquests han notat una millora quant a la velocitat d’aquesta
zona.
L’alcalde cedeix la paraula a senyor Albert López Guàrdia, regidor d’Educació i
Serveis Socials, que informa del següent:
EDUCACIÓ


Aquestes àrees estan en un moment de coordinació màxima de tots els
serveis educatius pel que s’haurà de portar a terme al setembre.
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Pel que fa als casals d’estiu es manté un contacte quasi diari amb l’Esplai de
Celrà per poder fer un casal que compleixi totes les mesures que imposen des
de Sanitat però que a la vegada faci prevaler l’essència del casal i els drets
dels infants en el lleure, l’educació i les relacions socials. Això és complex,
implica diferents actors i s’està intentant fer des d’aquí. Aprofita l’avinentesa
per felicitar els monitors i tota la gent de l’Associació de l’Esplai de Celrà per
la bona predisposició, la motivació i les ganes d’oferir als infants del poble una
oferta de lleure de qualitat malgrat les circumstàncies actuals.



En breu es començarà a articular la coordinació amb els centres educatius per
enfocar la reobertura de les escoles de cares al mes de setembre i que, molt
probablement, implicarà l’obligació de coordinar-se amb l’Ajuntament i amb
altres entitats. És un aspecte que l’Ajuntament ja va començar amb el
Projecte 360 i que les circumstàncies han portat a fer-ho imprescindible i
intentar oferir la més àmplia qualitat educativa al poble i amb les màximes
garanties de salut.



Les escoles bressol estan treballant i van elaborar un pla de reobertura per tal
d’acollir els infants que ho necessitessin, però un cop fet això i degut a les
restriccions imposades pel Departament d’Educació les famílies no han vist
resoltes les seves necessitats i no hi ha hagut matricules, per la qual cosa
actualment les escoles estan funcionant però sense infants. El que s’ha fet,
aleshores, és posar les escoles al dia quant a material, espais i projecte i
intentar obrir un casal d’estiu al juliol i que sigui un primer pas de reobertura i
normalitat educativa que doni tranquil·litat a les famílies en termes de
seguretat però també en termes de qualitat i d’atenció.



S’està tancant amb l’equip d’Educació el barem de les beques, que finalitzarà
en breu, per a les activitats d’estiu. Degut a l’impacte econòmic que aquesta
situació ha pogut tenir sobre les famílies, s’ha decidit pujar en 20 € el topall
mínim de l’assignació de beques i posar un mínim que cobreixi el 100 % de
l’activitat en el topall màxim de la seva assignació.

SERVEIS SOCIALS
 S’està fent un reforç comunicatiu amb diferents mesures que, quan estiguin
concretades, ja s’anirà informant i que consisteixen a poder millorar la
comunicació quant a mesures sanitàries, diferents actes i diferents accions
socials, educatives i orals que es puguin fer al poble amb el col·lectiu
romanès.
 S’estan intentant trobar mesures per poder ampliar la bossa econòmica de
beques per a les activitats extraescolars que comencen a partir del mes de
setembre i que es vol emmarcar en la represa del que s’havia fet
anteriorment amb el Projecte 360.
El Ple es dóna per assabentat.
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

4. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA
ORDINÀRIA MUNICIPAL TITULAT INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN
AUTOCONSUM INSTANTANI I COL·LECTIU PER A L’ESCOLA AULET DE CELRÀ
(expedient X375/2020).

L’alcalde fa un resum detallat del procediment seguit en aquest projecte que
consisteix a instal·lar un total de 132 plaques fotovoltaiques en dues cobertes de
l’edifici de l’Aulet i que està inclòs en el PAES del municipi, cosa que facilita que es
puguin demanar subvencions per tal de finançar part de la instal·lació que ha
d’ajudar a lluitar contra el canvi climàtic.
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. El senyor Albert Juan Casademont, enginyer industrial, ha redactat el projecte
d’obra ordinària titulat Instal·lació fotovoltaica en autoconsum instantani i col·lectiu pel
CEIP l’Aulet de Celrà, amb un pressupost d’execució per contracte de 54.336,47 Euros
IVA exclòs (65.747,13 Euros IVA inclòs).
L’abast de l’actuació inclou instal·lar un total de 132 plaques fotovoltaiques,
coplanàries en dues de les cobertes de l’edifici, per aconseguir un total de 41,6 kw pic
(40 kw nominals). El pes de les plaques i accessoris suposa un increment d’uns 11,2
kg/m2 sobre la coberta.
El projecte disposa d’un informe del càlcul estructural elaborat per Fischer Ibérica SAU,
per la qual cosa es proposa un sistema de fixació per a coberta amb teules de la marca
Fischer tipus Solar-Fish per a coberta inclinada de teules, amb fixacions cada 1,70 m.
2. Ha emès informe favorable l’enginyer municipal. També consta en l’expedient
l’informe de la secretària de la corporació sobre la normativa aplicable i el procediment
a seguir.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la tramitació dels
projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: acord
d'aprovació inicial, submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies
i l’aprovació definitiva.
I d’acord amb la competència del Ple, de conformitat amb el que disposa l'article
22.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons
redacció donada per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
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ACORD
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Instal·lació fotovoltaica
en autoconsum instantani i col·lectiu per a l’escola Aulet de Celrà, redactat pel Sr.
Albert Juan Casademont, enginyer industrial, amb un pressupost d’execució per
contracte de 54.336,47 Euros IVA exclòs (65.747,13 Euros IVA inclòs).
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública mitjançant un anunci al BOP,
DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació per un termini de 30 dies hàbils per
consultar-lo i formular les al·legacions pertinents.
Tercer. En aplicació del principi de transparència, i d’acord amb els articles 8 i
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern, publicar aquest acord en la seu electrònica municipal.

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
5. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
ORDINÀRIA MUNICIPAL TITULAT CONSTRUCCIÓ D’UN NOU
L’EQUIPAMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS DE CELRÀ

D’OBRA
VAS A
(expedient

x466/2020).

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports, Promoció Econòmica i Habitatge, que explica que a través dels pressupostos
participatius d’anys enrere una de les propostes més votades va ser l’ampliació de la
piscina municipal. A partir d’aquesta demanda, l’estiu passat es va fer una enquesta
als usuaris de la piscina per tal de concretar què volien exactament i, si una part feia
referència a l’ampliació dels vestidors i la terrassa del bar, l’altra era la construcció
d’un tercer vas o piscina, que era la petició amb un cost econòmic més alt.
Quan es va preguntar el tamany que hauria de tenir aquest nou vas, tothom va
coincidir que hauria de ser com la que hi ha actualment destinada als més petits però
amb una fondària més profunda. I el que es porta avui a Ple és l’aprovació d’aquest
projecte per construir un nou vas de 12,5 metres x 7 metres i amb una fondària
d’1,40 metres que podrà acollir un total de 44 persones, amb la qual cosa s’amplia
també el volum total d’usuaris i usuàries de la piscina.
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El Sr. Bartis indica que aquesta actuació implica que la zona de platja de gespa
augmenti 258 m2 i que la zona de paviment de formigó al voltant de la piscina
augmenti 137 m2.
Aquesta actuació ha de servir també per reparar un problema de la piscina gran pel
que fa als filtres que netegen l’aigua ja que estan mal dimensionats i són molt
limitats, motiu que ha provocat més d’una vegada que el filtre i la neteja de l’aigua
no fossin els òptims. També es repararà la canonada d’absorció d’aigua que porta
cap al filtre, mal dimensionada i petita, i que provocava que el nivell d’aigua que
arribava al filtre fos inferior a la que hauria de ser.
El tractament de l’aigua de la piscina nova serà a través de raigs ultraviolats que
destrueixen la matèria orgànica i amb una aportació molt menor que l’actual de clor
serà suficient. Els mateixos tècnics han descartat el tractament amb solució salina
perquè l’experiència d’aquest tractament en piscines amb una gran nombre d’usuaris
indicava que amb la sal no es feia prou i igualment s’havia d’afegir clor.
I amb el tractament a aplicar al nou vas es redueix l’efecte del clor en persones
sensibles pel que fa als productes químics a la pell i a la irritació als ulls.
El Sr. Bartis diu que l’import d’aquesta obra ascendeix a 211.000 € iva inclòs,
aproximadament.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Miquel Rossell Molar, portaveu del GM FC-ERCAM, que pregunta quan està previst fer una reunió per parlar d’aquest projecte.
L’alcalde respon que està previst quedar dimarts dia 16 sobre les 19 o 20 hores i que
en aquesta reunió es parlarà de cultura, esports i de tot el que s’està preparant per a
l’estiu.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM JXCELRAJUNTS, que pregunta si aquest sistema de raigs ultraviolats del nou vas que es
construirà durant l’hivern i estarà llest l’estiu també es té pensat aplicar a les altres
piscines ja construïdes o es té pensat quelcom diferent.
El Sr. Bartis respon que ara mateix el que inclou aquest projecte tan sols és per a la
piscina nova però evidentment es pot parlar i preguntar quin seria el cost, encara
que s’hauria de comprovar si tècnicament també és possible fer-ho en una piscina
amb tots els filtres i els impulsors instal·lats.
El Sr. Mas, al treballar en una instal·lació amb piscina, té constància que sí es pot fer
però caldria saber el cost d’aquesta actuació.
El Sr. Bartis respon que ja ho comentarà al tècnic que ha fet el projecte, però té clar
que aquest sistema és molt més econòmic que salinitzar la piscina.
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:
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ANTECEDENTS DE FET
1. El Sr. Jordi Güell Camps, enginyer municipal, ha redactat el projecte d’obra
ordinària titulat Construcció d’un nou vas a l’equipament de les piscines municipals de
Celrà, amb un pressupost d’execució per contracte de 174.619,62 Euros IVA exclòs
(211.289,74 Euros IVA inclòs).
Amb aquest projecte es vol construir un nou vas al descobert (de forma rectangular de
12,5x7 m amb una profunditat de 1,40 m) dins del complex de les piscines municipals
i que implicarà l’ampliació de la zona de platja, de la zona de gespa i ombres i la
plantació de nous arbres.
2. Ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. També consta en l’expedient
l’informe de la secretària de la corporació sobre la normativa aplicable i el procediment
a seguir.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la tramitació dels
projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: acord
d'aprovació inicial, submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies
i l’aprovació definitiva.
I d’acord amb la competència del Ple, de conformitat amb el que disposa l'article
22.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons
redacció donada per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Construcció d’un nou vas
a l’equipament de les piscines municipals de Celrà, redactat pel Sr. Jordi Güell Camps,
enginyer municipal, i amb un pressupost d’execució per contracte de 174.619,62 Euros
IVA exclòs (211.289,74 Euros IVA inclòs).
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública mitjançant un anunci al BOP,
DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació per un termini de 30 dies hàbils per
consultar-lo i formular les al·legacions pertinents.
Tercer. Publicar aquest acord a la seu electrònica municipal, en aplicació del principi de
transparència i d’acord amb el que disposen els articles 8 i següents de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
Quart. Sol·licitar informe a la Comissió de Patrimoni de Girona del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

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
6.
DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE
PROJECTE DE DUES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM
INSTANTANI A LA PISCINA I FÀBRICA PAGANS DE CELRÀ, COFINANÇAT PEL
FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (expedient X979/2019).
L’alcalde explica que es tracta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la
Diputació de Girona pel cofinançament i les condicions d’execució per instal·lar dues
plaques fotovoltaiques a la piscina municipal i a la Fàbrica Pagans.
Aquest projecte està subvencionat per Europa un 50 % (aproximadament uns
19.000 Euros), la Diputació un 25 % (uns 9.000 Euros) i l’Ajuntament ha de pagar
aquesta mateixa quantitat però afegint el 21 % de l’IVA.
L’alcalde indica que és un conveni marc que firmem tots els ajuntaments que hem
rebut aquest ajut europeu ja que, al tractar-se d’un poble de menys de 20.000
habitants, la subvenció s’ha hagut de demanar a través d’un ens supramunicipal.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa
una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1.
En sessió plenària ordinària de data 12 de novembre de 2019 l’Ajuntament de
Celrà va aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona pel
cofinançament i les condicions d’execució del projecte de dues instal·lacions
fotovoltaiques per autoconsum instantani a la piscina i Fàbrica Pagans, cofinançat pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Conveni que ha estat signat per
ambdues parts.
2.
Posteriorment, s’ha considerat que en aquest conveni també s’ha de fer
constar que el manteniment preventiu i la garantia total de les instal·lacions
fotovoltaiques han de ser responsabilitat de la mateixa empresa que realitzi aquesta
actuació, tant pel que fa al seu manteniment preventiu com a la seva gestió
energètica. Motiu pel qual es considera necessari aprovar una addenda al conveni de
col·laboració per incloure aquestes incorporacions, que constaran tant en el procés de
licitació com en el contracte administratiu.
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FONAMENTS DE DRET
1. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), articles 47 a 53, sota la
modalitat de convenis que obligaran a les administracions intervinents des del moment
de la seva signatura.
2.- L’article 49 de la LRJSP estableix que a falta de regulació expressa del règim de
modificació del conveni, el contingut del conveni requerirà acord unànime dels
signants.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la
Diputació de Girona pel cofinançament i les condicions d’execució del projecte de dues
instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum instantani a la piscina i fàbrica Pagans de
Celrà, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i que s’adjunta com
a annex a aquest acord.
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i a Comptabilitat i Tresoreria
de la corporació.
Quart. Fer públic aquest acord en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
ANNEX
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL COFINANÇAMENT I LES
CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE DUES INSTAL·LACIONS
FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM INSTANTANI A LA PISCINA I FÀBRICA
PAGANS DE CELRÀ, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL
Hi intervenen
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del
Ple de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la pujada Sant Martí,
4-5, 17004 - Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta
corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Girona del dia ............ de ........ de 2020.
Daniel Cornellà i Detrell, alcalde de Celrà, per nomenament del Ple de l’Ajuntament
del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la carretera de Juià, 48, 17460 - Celrà,
amb NIF P1705400H, assistit per la secretària de la Corporació, Rosa M. Melero
Agea, i facultat per aquest acte per l'acord del Ple de l'Ajuntament de Celrà del
dia ............ de ........ de 2020.
Antecedents
1. Vist que el conveni de col·laboració que es va signar el 18 de març de 2020
(CN/4014) entre les entitats a dalt esmentades no incorporava el manteniment
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preventiu i la garantia total de les instal·lacions que es portaran a terme amb el
projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum a la piscina
municipal i a la fàbrica Pagans de Celrà.
2. Vist que per al bon funcionament d’aquestes instal·lacions fotovoltaiques i per
la seva durada en el temps es considera necessari que la mateixa empresa que
porti a terme les obres d’instal·lació sigui la responsable del manteniment
preventiu i de la gestió energètica de les mateixes.
3. Vist que s’incorporaran en el procés de licitació i en el contracte els conceptes
de manteniment preventiu i gestió energètica, definits de la manera següent:
Prestació P1 – Manteniment preventiu i gestió energètica.
El manteniment preventiu té com a objectiu mantenir les instal·lacions
fotovoltaiques dins d’un adequat nivell de funcionament, controlant els seus
elements i realitzant operacions generals durant revisions periòdiques per tal de
reduir al mínim les avaries i les operacions no programades, garantint així un alt
rendiment de les instal·lacions.
La gestió energètica té com a finalitat mantenir un control dels consums energètics
de les instal·lacions per tal d’assolir les previsions de generació i estalvi energètic.
Aquestes previsions es determinaran a l’acta de recepció provisional de la
prestació P2, tal com s’indicarà al Plec de prescripcions tècniques.
4.

Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les dues prestacions és:

Preus anuals
PRESTACIONS Prestacions a càrrec
sense IVA
CONTRACTE
l’Ajuntament
PRESTACIONS
Prestacióde
a càrrec
de la
(€/any)
Preu sense
IVA (€)
CONTRACTE
Diputació de Girona
Manteniment preventiu
P1
825,00
i gestiófotovoltaiques
energètica
Instal·lacions
per autoconsum instantani a
TOTAL PRESTACIONS (€/any)
P2
la piscina i fàbrica pagans de
Celrà

825,00
37.149,69

Preus anuals
amb IVA
Preu
amb IVA
(€/any)
(€)
998,25
998,25
44.951,12

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents
PACTES
Primer
S’acorda incorporar en els plecs tècnics i en el contracte de l’empresa que sigui
l’adjudicatària del projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum
instantani a la piscina i fàbrica pagans de Celrà la prestació de manteniment preventiu
i gestió energètica definida de la manera següent:
Prestació P1 – Manteniment preventiu.
El manteniment preventiu té com a objectiu mantenir les instal·lacions fotovoltaiques
dins d’un adequat nivell de funcionament, controlant els seus elements i realitzant
operacions generals durant revisions periòdiques per tal de reduir al mínim les avaries
i les operacions no programades, garantint així un alt rendiment de les instal·lacions.
La gestió energètica té com a finalitat mantenir un control dels consums energètics de
les instal·lacions per tal d’assolir les previsions de generació i estalvi energètic.
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Aquestes previsions es determinaran a l’acta de recepció provisional de la prestació P2,
tal com s’indicarà al Plec de prescripcions tècniques.
Segon
El càlcul pressupostat per a cadascuna de les 2 prestacions que seran l’objecte del
contracte és el següent:
PRESTACION
S CONTRACTE
P1

Prestacions a càrrec
de l’Ajuntament
Manteniment preventiu i
gestió energètica

TOTAL PRESTACIONS (€/any)

Preus anuals
sense IVA
(€/any)

Preus anuals
amb IVA
(€/any)

825,00

998,25

825,00

998,25

PRESTACION
S CONTRACTE

Prestació a càrrec de
la Diputació de Girona

Preu sense IVA
(€)

Preu amb IVA
(€)

P2

Instal·lacions
fotovoltaiques
per
autoconsum instantani a
la piscina i fàbrica Pagans
de Celrà

37.149,69

44.951,12

Tercer
Es modifica el text del paràgraf primer del pacte primer del conveni en el sentit que
queda redactat de la manera següent:
El present conveni de col·laboració té per objecte:
a)
Que l’Ajuntament de Celrà autoritzi a realitzar la contractació i
adjudicació de les dues prestacions (P1 i P2) a la Diputació de Girona.
b)
Regular les condicions d’execució i lliurament de dues instal·lacions
fotovoltaiques per autoconsum instantani a la piscina i fàbrica Pagans de Celrà
(prestació núm. 2), abans de l’inici del procediment de contractació conjunta
esporàdica.
c)
Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa
adjudicatària la prestació 1.
d)
Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm.
2 per l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució
material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, i més
el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els articles
116.5 i 323.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova
el reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP.
Quart
Es modifica el paràgraf primer del pacte segon que queda redactat de la manera
següent:
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà d’acreditar
la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestació P1 i la part corresponent
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de la P2), en els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de
l’acord municipal d’aprovació de la despesa.
Cinquè
Es modifica el paràgraf primer del pacte tercer que queda redactat de la manera
següent:
Un cop adjudicades les prestacions P1 i P2, la Diputació de Girona comunicarà a
l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a abonar per
l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs establerts en el
punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet doncs a abonar les
despeses de la prestacions P1 directament a l’empresa adjudicatària contra la
presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de Girona cedeixi la
titularitat del bé a l’Ajuntament.
I, en prova de conformitat, totes les parts signen la present addenda.
Per la Diputació de Girona,
Miquel Noguer i Planas
President

Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari

Per l’Ajuntament de Celrà,
Daniel Cornellà i Detrell
Alcalde

Rosa M Melero Agea
Secretària

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega,
senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jiménez Elvira, senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram
Aymerich Besalú.
GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna Maria Coll Pascual i
senyor Miquel Rossell Molar.
GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim
GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló
7.
DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CELRÀ, BORDILS, FLAÇÀ I SANT JOAN DE
MOLLET PER A L’EDICIÓ CONJUNTA DE LA REVISTA LA LLERA DEL TER
(expedient x465/2020).

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Montserrat Carré Dalmau, regidora de
Participació Ciutadana, Atenció Ciutadana, Comunicació i Noves Tecnologies, que
explica que es tracta d’aprovar un nou conveni de col·laboració entre els

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

Acta 4/2020
9 de juny de 2020
ajuntaments de Celrà, Bordils, Flaçà i Sant Joan de Mollet per a l’edició conjunta de
la revista La Llera del Ter.
Amb aquest conveni, cada Ajuntament paga la part proporcional de l’edició de la
revista en funció dels números editats i que cada un es queda, sent el nombre total
de l’edició de 2.000 revistes.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa
una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1.
L’any 1996 els ajuntaments de Celrà, Bordils i Flaçà van editar per primera
vegada i de manera conjunta la revista La Llera del Ter amb la pretensió de donar a
conèixer a la població els assumptes, notícies i temes més destacables de cada
municipi.
2.
A partir de l’any 2007, aquesta edició va estar íntimament lligada a la
Comunitat de Municipis La Llera del Ter, entitat creada entre els municipis esmentats
anteriorment per a la gestió comú de serveis en l’àmbit d’educació, de serveis socials,
culturals, esportius i mediambientals, i que va servir de pont per informar de la gestió
comuna de tots aquests àmbits a la revista.
3.
Quan es va produir l’extinció de la Comunitat de Municipis de Celrà, Bordils i
Flaçà, també ho va fer l’edició d’aquesta publicació. No obstant això, hi va haver un
interès comú de ressorgir-la al que s’hi va afegir, a més, el municipi de Sant Joan de
Mollet. I, fruit d’aquest interès, l’any 2016 els ajuntaments de Celrà, Bordils, Flaçà i
Sant Joan de Mollet van formalitzar un conveni de col·laboració per editar
conjuntament la revista, la vigència del qual va finalitzar el dia 31 de desembre de
2019.
4.
És d’interès d’aquests ajuntaments continuar editant la revista, per la qual
cosa cal formalitzar un nou conveni de col·laboració.
5. Ha emès informe la secretària de la corporació, que consta a l’expedient. També
consta la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
FONAMENTS DE DRET
1. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, pel
que estan sotmesos íntegrament al dret administratiu.
El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, articles 47 a 53, sota la modalitat de
convenis que obligaran a les Administracions intervinents des del moment de la seva
signatura.
2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i
administrativa en les relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot
cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin (article 57).
També l'article 70 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova
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el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local preveu la
formalització de convenis com a instrument de cooperació interadministrativa.
3. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme amb el previst a
l’apartat segon de l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, s’haurà de millorar l’eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats
administratives i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
4. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, s’han de complir les exigències de
publicitat activa en virtut del que es disposa la normativa vigent en matèria de
transparència.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Celrà, Bordils,
Flaçà i Sant Joan de Mollet per a l’edició conjunta de la revista La Llera del Ter, que
s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.
Tercer. Comunicar aquest acord als ajuntaments de Bordils, Sant Joan de Mollet i
Flaçà.
Quart. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CELRÀ, BORDILS,
FALAÇÀ I SANT JOAN DE MOLLET, PER A L’ EDICIÓ CONJUNTA DE LA
REVISTA LA LLERA DEL TER
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
AJUNTAMENT DE CELRÀ amb NIF P-1705400-H, representat per l’Alcalde-President,
Daniel Cornellà i Detrell i assistit per la secretària de la corporació, Rosa Maria Melero
Agea, facultat per aquest acte per acord del Ple de data ......... de .......de 2020.
AJUNTAMENT DE BORDILS amb NIF P-1702800-B, representat per l’AlcaldessaPresidenta, Montse Pou i Costa i assistit pel secretari de la corporació, Jaume Solà
Molinas, facultat per aquest acte per acord del Ple de data ......... de .......de 2020.
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET amb NIF P-1717800-E representat per
l’Alcalde-President, ............ i assistit pel secretari de la corporació, ..........., facultat
per aquest acte per acord del Ple de data ......... de .......de 2020.
AJUNTAMENT DE FLAÇÀ amb NIF P-1707300-H, representat per l’Alcalde-President,
Joan Adroher Feliu i assistit pel secretari de la corporació, Jaume Solà Molinas, facultat
per aquest acte per acord del Ple de data ......... de .......de 2020.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
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El mes de juny de l’any 1996 els Ajuntaments de Celrà, Bordils i Flaçà van editar
conjuntament i per primera vegada la revista La llera del Ter, la qual va tenir
continuïtat a partir de l’any 2007 a l’empara de la Comunitat de Municipis de Celrà,
Bordils i Flaçà.
Coincidint amb l’extinció de la Comunitat de Municipis de Celrà, Bordils i Flaçà es va
posar fi a l’edició conjunta d’aquesta revista, que tenia per finalitat donar a conèixer
d’una banda aquells temes d’àmbit municipal que cada municipi considerés més
destacables, així com aquells altres que transcendien de l’àmbit municipal per a ser
d’interès per a tots els municipis que participaven de l’edició conjunta.
A l’any 2016 va ressorgir l’interès per publicar de nou la revista La Llera del Ter i ferho conjuntament els municipis de Celrà, Bordils, Flaçà i Sant Joan de Mollet, deixant
així mateix la porta oberta a la possibilitat que altres municipis veïns, als quals se’ls hi
va oferir la possibilitat d’adherir-se a aquesta iniciativa.
Durant l’any 2016 es va aprovar, per part dels Ajuntaments de Celrà, Bordils, Flaçà i
Sant Joan de Mollet, el conveni de col·laboració per dur a terme l’edició conjunta de la
revista de la Llera del Ter. Conveni que ha estat vigent fins al dia 31 de desembre de
2019.
Atès les previsions dels articles 144 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, 107 i
següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i 303 i següents del Decret 179/1995, de 13
de juny , pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, pel que fa a les relacions interadministratives i els convenis de
col·laboració.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessàries per formalitzar
aquest conveni, d’acord amb els següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
El present conveni de col·laboració té per objecte editar de forma conjunta els
municipis de Celrà, Bordils, Flaçà i Sant Joan de Mollet la revista La Llera del Ter.
L’edició de la revista La Llera del Ter la dirigirà un consell de redacció que estarà
integrat per un representant designat per cadascun dels municipis.
S’editaran 2 exemplars de la revista cada any.

Segon. Obligacions econòmiques
Amb la voluntat de simplificar totes les gestions que calgui fer per a l’ edició de la
revista La Llera del Ter, l’Ajuntament de Celrà farà front inicialment a totes les
despeses que l’edició de la revista comporti.
Amb posterioritat, l’Ajuntament de Celrà distribuirà aquestes despeses entre els
municipis de Celrà, Bordils, Flaçà i Sant Joan de Mollet, així com qualsevol altre que
s’adhereixi aquesta iniciativa.
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El criteri de repartiment de costos serà el del nombre d’exemplars de la revista La
Llera del Ter que adquireixi cada municipi. Així, es fixarà el cost de cada exemplar de
la revista, dividint el cost total que comporti la seva edició entre el nombre de revistes
editades, per cada número de la mateixa.
Tercer. Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió Mixta de seguiment formada per un membre de cadascun
dels signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la
correcta execució del conveni segons s’estableix en les presents clàusules.
Quart. Termini de vigència i pròrrogues
El present conveni de col·laboració entrarà en vigor des del moment de la seva
signatura i tindrà una durada inicial de 4 anys.
El conveni es podrà prorrogar al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període
màxim de 4 anys més, i sempre que s’acordi de manera expressa per totes les parts,
amb caràcter anual.
Cinquè. Règim de modificació de conveni
Les modificacions substancials del present conveni es realitzaran mitjançant addenda i
per acord d’ambdues parts.
Sisè. Normativa legal
El present conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 179/1995).
Setè. Publicitat del conveni
L’Ajuntament de Celrà publicarà el conveni a la web del Registre de convenis de
col·laboració i de cooperació de la Generalitat de Catalunya i en la seu electrònica de
l’Ajuntament.
Vuitè. Formes d’extinció del Conveni
El present conveni de col·laboració interadministratiu de finançament s’extingirà per
les següents causes:
a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
b) Per finalització de la seva vigència.
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni.
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció
d’oposar-se a la pròrroga.
e) Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.
Novè. Litigis
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un
cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta.
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Abans d’acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa, caldrà formular requeriment
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de
col·laboració en el lloc i la data que s’assenyalen a les signatures d’aquest document.
Celrà,
Per l’Ajuntament de Celrà
Daniel Cornellà Detrell
Alcalde

Rosa Maria Melero Agea
Secretària

Bordils,
Per l’Ajuntament de Bordils
Montse Pou Costa
Alcaldessa

Jaume Solà Molinas
Secretari

Flaçà,
Per l’Ajuntament de Flaçà
Joan Adroher Feliu
Alcalde

Jaume Solà Molinas
Secretari

Sant Joan de Mollet,
Per l’Ajuntament Sant Joan de Mollet
Alcalde

Secretària

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
Vots a favor (13)
GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega,
senyora Eulàlia Ferrer Benito, senyor Daniel Jiménez Elvira, senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram
Aymerich Besalú.
GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna Maria Coll Pascual i
senyor Miquel Rossell Molar.
GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim
GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló
8.
DECLARACIÓ CONTRA L’HOMOFOBIA: LA LESBOFÒBIA, LA GAIFÒBIA,
LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA (expedient x452/2020).
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i
Igualtat, que fa una lectura de la proposta següent:
Des que el 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la
llista de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia
Internacional de la lluita contra l'Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la
transfòbia. El Govern de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les institucions
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catalanes, el Consell Nacional LGBTI i les entitats s'adhereixen a aquesta jornada, que
recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, d'injustícia i de
violència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i
afectives.
Els principis d'equitat i de no-discriminació són elements fonamentals dels drets
humans, i així ho recull la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia. El conjunt de les institucions catalanes expressem la ferma
voluntat de continuar implementant aquesta llei en tot el seu abast per a eradicar
qualsevol situació de discriminació i assegurar que la diversitat sexual i afectiva es
pugui viure en plena llibertat. I també vol expressar la seva voluntat d'assegurar el
compliment d'aquesta llei i el seu desplegament a tot el territori mitjançant la xarxa
territorial de Serveis d’Atenció Integral LGBTI, per tal de reconèixer, visibilitzar i posar
en valor les diversitats sexuals i d’expressió de gènere i atendre de manera integral en
cooperació interadministrativa i interdepartamental les persones dels col·lectius i llurs
entorns.
Així mateix, la societat catalana vol mostrar el seu suport i reconeixement a totes les
persones que han estat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur
identitat o orientació sexuals, aquí o arreu del món, on encara persisteix aquesta
persecució en un important nombre de països, amb penes de presó tortura o fins i tot
la mort. És per això que també reivindiquem la protecció i el refugi de les persones
LGBTI.
Amb motiu d'aquesta jornada, doncs, condemnem totes les actituds de rebuig, de
prejudici i d'hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals;
apostem pel reconeixement de la llibertat i la igualtat entre totes les persones en una
societat democràtica i plural, i fem una crida a tots els poders polítics, institucions,
entitats i col·lectius i a tota la societat civil per a eradicar tot tipus de discriminació i
violència per raó d'identitat de gènere o d'orientació afectiva i sexual.
Enguany i a causa de la situació d’excepcionalitat que vivim, causada per la pandèmia
de la COVID19, reivindiquem de manera molt especial la salvaguarda dels drets de les
persones del col·lectiu LGBTI, sigui en les situacions de confinament, sigui en els
espais públics un cop aquest finalitzi. I ens comprometem a una especial atenció i
seguiment de totes les situacions de vulnerabilitat perquè el col·lectiu LGBTI no en
surti ni sanitàriament, ni laboralment, ni socialment damnificat.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, el Ple de la corporació proposa l’adopció del següent
ACORD
Aprovar la Declaració contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la
transfòbia.

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.
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GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna Maria Coll Pascual i
senyor Miquel Rossell Molar.
GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim
GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló
9.

ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

No n’hi ha.

II
PART DE CONTROL

10. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA.
Número
2020DECR000351
2020DECR000350
2020DECR000349
2020DECR000348

Document

Àrea

CONVOCATORIA
SESSIO
ORDINARIA
COMISSIO
INFORMATIVA DIRECTORIAL: 2 DE JUNY DE 2020
RENOVAR PERMIS ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS A
L'EDAR DE CELRÀ
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICA PREVIA
OBRA MENOR
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICA PREVIA
OBRA MENOR

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

2020DECR000347

ACCEPTACIO SUBVENCIO GENCAT EMDC

2020DECR000346

APROVACIO FACTURES F-2020-21

INT - INTERVENCIO

2020DECR000345

DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICA PREVIA
OBRA MENOR

2020DECR000344

INCOACIO EXPED ADM
FIBRA OPTICA A L'EMDC

URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SPU
SERVEIS
PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000343
2020DECR000342
2020DECR000341
2020DECR000340
2020DECR000339
2020DECR000338
2020DECR000337
2020DECR000336
2020DECR000335
2020DECR000334

CTE

SERVEIS:

INSTAL·LACIO

DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICA PREVIA
OBRA MENOR
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICA PREVIA
OBRA MENOR
AUTORITZAR PERMIS ABOCAMENT AIGUES RESIDUALS A
L'EDAR DE CELRÀ
INCOACIO EXPED ADM PER TRAMITAR CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SERVEIS EDUCATIUS
EMISSIO TARGETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB
DISMINUCIO
APROVAR AG AMENT DIETES I ASSISTENCIES REGIDORS
ABRIL-MAIG 2020
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICA PREVIA
OBRA MENOR
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: NOU
CANAL RECOLLIDA AIGUES A L'EDAR
AMPLIAR TERMINI PRESENTACIO OFERTES LICITACIO CTE
OBRES
REFORMA
NUCLI
COMUNICACIONS
TORRE
DESVERN
APROVACIO FACTURES F2020-19

CON - CONTRACTACIÓ
SS - SERVEIS SOCIALS
RH - RECURSOS HUMANS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
ST - SERVEIS TECNICS
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
INT - INTERVENCIO
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2020DECR000333
2020DECR000332
2020DECR000331
2020DECR000330
2020DECR000329
2020DECR000328

ORDENAR PAGAMENT EN CONCEPTE DE LOCOMOCIO I
DIETES
ACTUALITZACIO CANON-COMPENSACIO LLUM CENTRE
CIVIC
INCOACIO EXPED ADM: CONTRACTE SUBMINISTRAMENT
DUES DESBROSSADORES
DEC CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA EBM CURS
20-21
INCOAR
EXPEDIENT
ADM
CONTRACTACIO
OBRA
ACABAMENT NAU BRIGADA MUNICIPAL
DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 19 MAIG
2020

RH - RECURSOS HUMANS
INT - INTERVENCIO
SPU
SERVEIS
PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE
LES PERSONES
ST - SERVEIS TECNICS
CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000327

DEC
INCOACIO
EXP
JOAN
DESBROSSADORES 12052020

2020DECR000326

ADJUDICACIO
CTE
MENOR
SUBMINISTRAMENT:
ADQUISICIO I INSTAL BATERIES SISTEMA ALARMA CAN
PONAC

SPU
SERVEIS
INFRAESTRUCTURA
SUBMINISTRAMENT
SPU
SERVEIS
INFRAESTRUCTURA
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000325

APROVACIO FACTURES F2020-18

INT - INTERVENCIO

2020DECR000324

ADJUDICACIO
ACTUACIONS

2020DECR000323

ADJUDICACIO CTE SERVES: REDACCIO 2N INFORME PAES

ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000322

SOL SUBVENCIO DIGI: COMPRA PANTALLA TACTIL

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000321
2020DECR000320
2020DECR000319

CTE

MENOR

OBRES:

CASAMITJANA

EXECUCIO

2

TRES

ADJUDICACIO CTE SERVEIS: REDACCIO ADAPTACIO PROJ
PLAQUES FOTOV CENTRE CULTURAL
ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES:
BAIXANTS NAU
BRIGADA
CONTRACTACIO
LABORAL
TEMPORAL:
PEO
DE
MANTENIMENT

2020DECR000318

CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 12 MAIG 2020

2020DECR000317

PROCEDIR
A
DEVOLUCIO
TAXES
PAGADES
APROFITAMNT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL

2020DECR000316

DECALEG RECUPERACIO ECONOMICA

2020DECR000315
2020DECR000314
2020DECR000313
2020DECR000312

INCOAR EXPED ADM CONTRACTACIO SERVEI REDACCIO
SEGON INFORME SEGUIMENT PAES
INCOAR EXPED ADM CTE SERVEI REDACCIO PROJECTE
ACTUALITZACIO 2 INSTAL FOTOVOLTAIQUES PISCINES I
FABRICA PAGANS
INCOACIO EXPED ADM CONTRACTACIO OBRA MILLORA
ENVOLVENT TERMIC A L'ESCOLA AULET (FASE 9)
APROVAR AMPLIACIO VENCIMENTS FRACCIONAMENT
DEUTE TAXA PRESTACIO SERVEI CEMENTIRI

2020DECR000311

CONVOCATORIA PLE ORDINARI: 12 DE MAIG DE 2020

2020DECR000310

APROVACIO FACTURES F17-2020

2020DECR000309

ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: TALA PINS

2020DECR000308
2020DECR000307
2020DECR000306
2020DECR000305

PER

DEC ACOLLIMENT SUBVENCIO DIGI FUNCIONAMENT
LLARS INFANTS 18-19
APROVAR AMPLIACIO VENCIMENTS FRACCIONAMENT
DEUTE QUOTA I MENJADOR EB
APROVACIO LIQUIDACIO TAXA PRESTACIO SERVEI
MENJADOR ESCOLES BRESSOL
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICA PREVIA
OBRA MENOR

SPU
SERVEIS
INFRAESTRUCTURA
SUBMINISTRAMENT

PÚBLICS,
URBANES,
PÚBLICS,
URBANES,

PÚBLICS,
URBANES,

ST - SERVEIS TECNICS
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
RH - RECURSOS HUMANS
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
ST - SERVEIS TECNICS
ST - SERVEIS TECNICS
ST - SERVEIS TECNICS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
INT - INTERVENCIO
SPU
SERVEIS
PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE
LES PERSONES
INT - INTERVENCIO
INT - INTERVENCIO
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
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11. PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Manel Roqueta Casalprim, portaveu del GM PSCCP, que pregunta si la reunió prevista per a la setmana que ve serà o no presencial.
L’alcalde respon que es pot combinar i que es pot fer tan presencialment a la sala de
plens respectant les distàncies com telemàticament. Fins que no acabi l’estat
d’alarma es donarà l’opció que la gent pugui continuar a casa.
L’alcalde comenta que des de l’inici de la pandèmia a Celrà hi ha 42 persones
afectades que han donat positiu tot i que fa dies que aquest número s’ha quedat
estabilitzat i no ha crescut. A mesura que han variat les fases s’ha adaptat el
municipi a les diferents normatives i, davant la previsió d’un nou canvi de fase el
proper dilluns, també caldrà adaptar-lo a la nova normativa, tant pel que fa a
l’obertura dels parcs com a les activitats esportives.
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 la
ràdio i aixeca la sessió les 21.10 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.

DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de juny de
2020 ha quedat en 50 pàgines que porten els números 103 a 152.
L’alcalde
Vist i plau,
DANIEL CORNELLÀ DETRELL

Dono fe.
La secretària
ROSA MARIA MELERO AGEA
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