
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 5/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 14 de juliol de 2020
Horari: de 20 h a 21.50 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 20 hores del dia 14 de juliol de 2020, es reuneixen a la sala de
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes
legalment establerts, els membres que  integren  el Ple que a continuació es
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència de l’alcalde
i assistits per mi, la secretària general.

ASSISTENTS

Alcalde 
Sr. Daniel Cornellà Detrell

Tinents/es d'alcalde
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito 
Sr. Daniel Jiménez Elvira
Sra. Montserrat Carré Dalmau

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

Secretària 
Sra. Rosa Maria Melero Agea



 

DESENVOLUPAMENT     DE     LA     SESSIÓ  

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

I
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE JUNY 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 del dia 9
de juny de 2020 s’aprova per unanimitat.  

2. DONACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 114/2020, DEL DIA 22 
DE JUNY DE 2020, DICTADA EN EL RECURS ORDINARI 428/2018 B (expedient 
X159/2019).

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
explica que el passat dia 2 de juliol de 2020 es notifica a l’Ajuntament la Sentència
número  114/2020,  dictada  el  dia  22  de  juny  de  2020  pel  Jutjat  Contenciós
Administratiu  1  de  Girona,  mitjançant  la  qual  s’estima  el  recurs  contenciós-
administratiu formulat pel Comitè Legal per la Lluita contra la Discriminació que va
interposar  contra  l’acord  de  Ple  de  l’Ajuntament  de  Celrà,  adoptat  el  dia  9  de
setembre de 2014, en virtut del qual l’Ajuntament de Celrà s’adheria a la campanya
civil internacional contra l’Estat d’Israel en el sentit que es comprometia a no establir
cap tipus de conveni ni tracte amb empreses o organitzacions israelianes fins que
aquest Estat complís amb la seva obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació
del poble palestí.

Indica la secretària que aquesta sentència es fonamenta, de manera resumida, en
què l’acord plenari impugnat introdueix un compromís d’actuació futura en matèria
de  celebració  de  convenis  i  contractes  que  produeix  una desigualtat  de  tracte  a
determinades  institucions,  empreses  i  organitzacions  israelianes,  que  no  té
justificació perquè s’han envaït competències estatals i s’adopta en el marc d’una
actuació política que excedeix de les seves pròpies competències. 

El Ple es dóna per assabentat.



 

3. 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 SEGON TRIMESTRE DEL 2020.

L’alcalde informa que el període mitjà de pagament del segon trimestre del 2020 és
de 14’45 dies, el nombre de pagaments realitzats dins de termini és de 880 i fora de
termini tan sols n’hi ha 1. Acostumats a una mitjana de pagament de 8 o 9 dies,
aquesta disminució es deu al confinament i al fet que alguns treballadors haguessin
de fer  teletreball  des dels seus domicilis,  cosa que implica no disposar ni  de les
comoditats ni de la rapidesa de quan es treballa a l’Ajuntament. 

El Ple es dóna per assabentat. 

4. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde,
que dóna compte del Decret d’Alcaldia relatiu a personal següent:

Decret 435/2020

Primer. S’amplia la jornada de treball de la Sra. ......... a 40 hores setmanals, amb
efectes des del dia 13 de juliol de 2020 fins que la plaça quedi coberta en propietat.

Modalitat  del  contracte:  interinitat  per  vacant,  per  realitzar  tasques  de  neteja
necessàries per la pandèmia de la Covid19.

El Ple es dóna per assabentat.

5. INFORMACIONS.

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

JOVENTUT

 S’acaba de pintar el Local Jove amb un color en consonància amb els colors
que hi ha al barri vell.

 Concurs   Young Talent  , organitzat pel Consell Comarcal del Gironès: cal donar
l’enhorabona a dues noies de Celrà que han guanyat en les categories d’arts
plàstiques i dansa, respectivament. 

 Projecte Aula2  : la valoració és bona, tot i que la COVID-19 ha fet que tot fos
més  complicat  per  als  usuaris  a  l’hora  de  fer  tasques  i  anar  assolint  les
assignatures. I, en aquest sentit, els objectius que estaven marcats quant al
seguiment no s’han pogut seguir però les causes estan clarament justificades



 

pel fet de no disposar d’un espai i un horari fix i no poder anar al Local Jove a
fer les activitats corresponents. 

 Projecte  Quetzal  :  la  nova  edició  s’ha  hagut  d’enrederir  tres  mesos  però
actualment ja porta unes tres setmanes de funcionament i, de moment, els
usuaris estan fent un bon seguiment de les tasques i estan ben aprofitant
l’activitat. 

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

EDUCACIÓ

 S’està  amb  plena  activitat  de  les  entitats  de  lleure del  poble  i,  des  de
l’Ajuntament, s’ha fet suport i coordinació per tal que les diferents entitats i
les seves propostes anessin igual  i  amb una interpretació  coherent de les
normes sanitàries establertes.

 S’està  fent  un  acompanyament  constant en  l’aplicació  de  tot  el  protocol
davant les incerteses i canvis que van sorgint. 

 S’està treballant amb totes les escoles del poble (bressol, dansa, primària i
institut)  per  a  la  seva  reobertura  de cares al  setembre.  Pel  que  fa  a  les
escoles bressol i de dansa la seva gestió és 100 % de l’Ajuntament i, per tant,
la  feina  és  molt  més  intensa  i  caldrà  coordinar-la  també  amb  l’Àrea  de
Personal pel que fa a l’increment d’hores i a extremar les mesures d’higiene.
Però,  a  la  vegada,  també  s’està  mirant  com compatibilitzar  els  projectes
educatius i la qualitat d’atenció als infants amb tots aquests protocols i de
consens a nivell de poble per tal que no es donin greuges comparatius. 

 S’han mantingut reunions durant el mes de juny i a principis del mes de juliol
amb l’oposició per  explicar  tota la  gestió  realitzada en matèria  d’educació
durant la crisi de la COVID-19.

SERVEIS SOCIALS
   

 El  Centre Obert actualment està tancat ja que al juliol els educadors que hi
treballen fan vacances i  els infants  designats  estan realitzant activitats  de
lleure i per tant no queden descoberts. Durant el mes de juny van estar actius
amb entrevistes individuals per a infants i d’atenció a petits grups.  

 S’ha contactat amb Adamo, que va facilitar de manera gratuïta connexions a
Internet per a cinc famílies durant el confinament i hi ha el compromís de
mantenir aquestes connexions fins al mes de setembre, inici del curs. 

 Ja  s’ha  tancat  el  procés  d’assignació  de  beques. Hi  havia  una  partida  de
12.000 € destinada a casals d’estiu i, degut a la baixada de les inscripcions de
molts infants que tenien dret a beca, tot i haver donat més quantitat de beca
als infants inscrits en les activitats de lleure que sí tenien dret, tan sols s’han
acabat gastant poc més de 8.000 € i,  la resta, s’ha afegit a una aplicació
pressupostària de 4.000 € de beques d’ajuts extraescolars per al curs vinent. 



 

 De les  beques  atorgades  ,  s’han  pogut  incrementar  els  diners  per  a  cada
família de tal manera que a les més vulnerables se les ha pogut cobrir quasi
el 100 % de la inscripció a l’activitat de lleure i garantint així que tots els
infants del poble, d’acord amb la voluntat de les seves famílies, tinguin dret a
un lleure educatiu durant l’estiu. 

 Hi ha inscrits 59 infants: 2 a les escoles bressol, 13 a l’Esplai, 23 al casal de
futbol, 1 a activitats de tennis, 5 al casal que organitza l’empresa Tic-Tac, 13
a patinatge i 2 a rítmica.     

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

GENT GRAN

 Fa 3 setmanes es va celebrar la  cloenda de les activitats  d’hivern de Can
Ponac, que aquest any tan sols s’ha fet a través de Ràdio Celrà.  

 Aquest programa el van dirigir la dinamitzadora i la psicòloga de Can Ponac i
feien  participar  la  gent  perquè  expliqués  les  activitats  realitzades  en  els
diversos tallers. 

 S’ha començat a fer atenció psicològica presencialment.

 Es continuen fent els dossiers de simulació cognitiva així com les càpsules de
confinament. 

 Després  de  tenir  molt  en  compte  els  aspectes  higiènics  i  de  salut,  avui
finalment  ha començat novament l’espai Respir. De moment s’ha canviat la
ubicació i es fa a la cafeteria de Can Ponac perquè hi ha molt més espai i es
poden  garantir  millor  les  distàncies  de  seguretat.  I  dóna  les  gràcies  a
l’Associació de la Gent Gran de Can Ponac per cedir aquest espai. 

 Ha fet seguiment de l’Àrea   amb la tècnica, l’equip de Jubilus i amb la gent de
Can Ponac. 

IGUALTAT

 El passat 28 de juny es va celebrar el dia de l’orgull LGTBI i, per commemorar
aquest dia, es va pintar un pas de zebra amb els colors de l’arc de Sant Martí
a l’entrada de l’aparcament de l’Ajuntament. Va ser una iniciativa del SAI,
Servei d’Atenció Integral del LGTBI, i que també s’ha fet en altres pobles de
les comarques gironines.  També van gravar un vídeo que ha quedat molt
maco. 

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

 S’ha reprès la projecció del documental   El Ter al límit  ,    que es va suspendre
amb motiu de la COVID i que tracta sobre la polèmica i el debat entorn el
cabal del riu arran del temporal Glòria i els efectes que va tenir al Ter.



 

CULTURA

 Felicita la Sra. Núria Esponellà, escriptora que ha guanyat el premi Prudenci
Bertrana de novel·la. Des del consistori se la felicita per seva tasca i per la
seva vàlua. 

  Programació d’estiu: totes les activitats programades s’estan realitzant de
manera correcta tenint en compte les restriccions i mesures que s’han hagut
de complir. Destaca l’organització del nou format del Ressupó, que aquestes
dues primeres setmanes ha tingut molt bona acollida i tot i que l’Ajuntament
ho  havia  previst  dins  de  la  Fase  2  (200  persones),  s’ha  pogut  tenir  la
capacitat de modificar els aforaments i segurament per al concert d’aquest
dijous podran assistir-hi unes 400-450 persones. 

 Vol agrair  la iniciativa privada quant a la gestió i presentació de determinada
actuació cultural (per exemple, un cicle de concerts a la Fàbrica Pagans i al
carrer Indústria, un concert a la part del celler de Can Sixte Alzina) perquè
això també dóna sortida al món cultural i als cantants, músics i artistes. 

 De cares al mes de setembre, i davant la provisionalitat de poder-ho fer o no,
s’està reubicant part de la programació cultural que no es va poder fer per la
Festa Major amb motiu de la COVID. I, en aquest cas,  el 13 de setembre està
previst celebrar-se el pic-nic que s’havia de fer l’1 de maig.

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

MEDI AMBIENT

 Actualment s’està habilitant un refugi temporal per al manteniment de gossos
perduts que no es pot identificar la seva propietat. Això està motivat perquè
la protectora dóna servei de dilluns a divendres tan sols al matí i amb el refugi
es troba una solució fora d’aquest horari.  

 S’ha realitzat un  tractament de xoc per combatre el pugó dels til·lers de la
carretera de Juià. Es tracta d’un adob ecològic fet amb extractes de plantes i
plantes vegetals i no suposa cap risc ni pel medi ambient ni per a la població.
Aquest producte ha anat molt bé i s’ha aconseguit eliminar la malassa, que és
la sal que va sortint de la planta i que fa que tot el terra quedi enganxós. 
Degut a la primavera tan plujosa que hi ha hagut, per evitar que hi hagi un
augment de la plaga i controlar-la de forma natural, com s’està fent des de fa
anys  aquest  també  s’ha  introduït  fauna  útil  (3.000  marietes  i  200
parasitoides).  La  tendència  va  ser  començar  amb  un  número  elevat  de
marietes que s’ha anat reduint però aquest any, degut a la climatologia, s’ha
tornat a fer un alliberament important. 
   

 S’està  treballant  en una  enquesta  sobre  el  sistema  Porta  a  Porta per  tal
d’obtenir informació. Ja s’ha fet vàries vegades i serveix per revisar i millorar
la  gestió  d’aquest  sistema  de  recollida.   L’enquesta  estarà  llesta  en  tres
setmanes  aproximadament  i  es  farà  arribar  a  la  ciutadania  de  la  major
manera possible (internet, aplicacions, bustiades...) 



 

L’alcalde diu el següent:

 Es va fer una videoconferència amb el Sr. Damià Calvet, conseller de Territori,
pel tema de la variant de Celrà. S’ha aconseguit un compromís per tal que al
setembre de 2021 la Generalitat de Catalunya redacti el projecte executiu de
la variant al municipi i a partir d’aquí caldrà veure com finança l’Ajuntament
aquesta execució. 

 S’han  mantingut reunions amb regidors i regidores de diferents àrees, així
com amb alcaldes i alcaldesses com avui, per exemple, per parlar del pacte
d’alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible. 

 Hi ha hagut visites d’obra de la Diputació de Girona per la realització de les
obres de la  fase I  de la  Torre Desvern.  En breu s’iniciarà la  fase II,  que
finalitzarà ja les obres. 

 Les obres del carrer Legazpi es van controlant setmanalment. 

 Aquest dijous ja es fa la visita corresponent per començar l’entroncament de
la riera davant de l’Aulet. 

 A l’espera  de  resolució  definitiva,  el  PUOSC ha  atorgat  provisionalment  a
l’Ajuntament de Celrà la subvenció màxima a què es podia optar: 250.000 €. 

 Felicita   tothom que, malgrat la situació actual que s’està vivint, ha organitzat
la Festa Petita. Tot i que no es pretenia que fos multitudinària, almenys els
nens  i  les  nenes  i  les  persones  grans   del  poble  que  ho  van passar  tan
malament durant el confinament han pogut gaudir d’algun espectacle, sempre
amb les degudes mesures sanitàries.  

 Tastets:   finalment se celebren aquest divendres però amb un format menys
massiu que altres anys, tan sols celranencs i celranenques. Aquest cop no
s’anunciarà  com altres cops i  es  fa  per  no perdre la  realització  d’aquesta
quarta edició de la fira. No hi haurà paradetes de comerciants ni restaurants
doncs es va valorar que resulta perillós actualment però a canvi es posarà una
única barra on es vendran els pinxos de tots els bars del municipi. I, com a la
Festa Petita, també hi haurà un aforament limitat i una actuació musical. 

 S’ha  reunit   amb  empreses  del  municipi,  amb diferents  veïns  i  veïnes  per
problemàtiques vàries i també amb entitats del municipi. 

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

RÈGIM INTERN

 Avui  s’han reprès  els treballs  de la valoració dels llocs  de treball que van
quedar aturats per la COVID. L’empresa que fa aquesta tasca ha comunicat
que ja té tota la informació recollida i que ja pot passar a la fase següent
(comissió tècnica i puntuació). I amb això ja s’està al 75 % de les tasques a
realitzar per a aquesta valoració. 



 

ESPORTS

 El 20 de juny es va obrir la piscina d’estiu,   amb totes les mesures i protocols
sanitaris recomanats. L’alta per fer-se soci i les franges horàries de reserva
s’han fet on line. 

Abonaments: a  data  d’avui,  hi  ha  211  abonaments  familiars  (una  baixa
important respecte anys anteriors) i 21 individuals. El motiu és la por de la
gent a fer ús d’aquestes instal·lacions i perquè s’han hagut d’anul·lar activats
com l’aquagym i la natació perquè no s’han considerat segures de fer-les.  

 Els  casals esportius de futbol i  patinatge estan funcionant amb normalitat,
sense cap incidència des del seu inici. 

 Les  entitats  esportives que estan realitzant les seves activitats  esportives:
patinatge, tennis, tennis taula i bàsquet. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA
 

 S’està actualitzant el directori de comerços i empreses del municipi i, un cop
fet, es penjarà tan a la pàgina web com a l’APP de l’Ajuntament. 

 Aparadors artístics  : està prevista l’activitat pel 15 de setembre. 

 Emprenedoria  :  la  nau  número  4  ha  quedat  lliure  perquè  l’empresa  que
l’ocupava no ha prorrogat la concessió que encara li  quedava perquè s’ha
comprat  una  en  propietat  i  això  demostra  que  aquestes  naus  ajuden
inicialment els emprenedors a situar-se.

 Desenvolupament  local  : els tècnics de Promoció Econòmica participen a la
taula creada pel Consell Comarcal del Gironès de reactivació econòmica de la
comarca del Gironès. 

 Al setembre es farà un curs gratuït d’operària de producció i magatzem, que
incorpora el títol de carretoner.  

El Ple es dóna per assabentat. 

      PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

6. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA AL CONSELLER D’EMPRESA I OCUPACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI
PER A L’ANY 2021 (expedient x530/2020).

L’alcalde explica que, com cada any, es tracta d’establir les festes locals del municipi
i per a aquest any són el 3 de maig (dilluns de la Festa Major de Celrà) i 29 d’octubre
(Festa Major de Girona).



 

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: 

L’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, indica que les festes laborals no
poden excedir de catorze a l’any, de les quals dues són locals. I el Decret 177/1980,
de 3 d’octubre,  estableix que aquestes dues festes locals  es fixaran per Ordre  del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.

L’ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l'any 2021.

És competència del Ple proposar les dues festes locals, d’acord amb l’article 46 del RD
2001/83, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i
descansos.

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. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya les festes locals del municipi de Celrà per a l'any 2021:

-  3 de maig de 2021
                                      - 29 d’octubre de 2021

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya. 

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

Vots a favor (13)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,
senyora Eulàlia  Ferrer Benito,  senyor Daniel  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram
Aymerich Besalú.

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

GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

7.  DICTAMEN SOBRE  L’APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ
ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I  L’AJUNTAMENT  DE  JUIÀ  PER  A  LES
PREINSCRIPCIONS  DELS  INFANTS  DE  JUIÀ  A  LES  ESCOLES  BRESSOL
MUNICIPALS DE CELRÀ (expedient x565/2020).



 

L’alcalde  cedeix  la  paraula  a  senyor  Albert  López  Guàrdia,  regidor  d’Educació  i
Serveis Socials, que explica que es tracta d’un conveni que es té formalitzat amb
l’Ajuntament des de fa molts anys i que, en el moment que es va fer, existia una
realitat econòmica diferent de l’actual ja que, per exemple, els costos de matrícula
de l’escola bressol estaven repartits en tres terços: una part l’assumia la Generalitat
de Catalunya, l’altra l’Ajuntament i l’altra les famílies amb les quotes. Però en un
moment donat, la Generalitat va deixar d’assumir la seva part.

El  Sr.  López  indica  que  en aquests  moments  s’ha  actualitzat  aquest  conveni  de
manera que el que l’Ajuntament paga pels infants de Celrà l’Ajuntament de Juià,
pagant-t’ho pels infants del seu poble que es vulguin matricular, permet que aquests
no siguin considerats fora del municipi i per tant tinguin prioritat de matrícules en les
escoles bressol després dels infants de Celrà. 

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

L’Ajuntament  de  Celrà  tenia  subscrit  amb  l’Ajuntament  de  Juià  un  conveni  de
col·laboració per a la preinscripció a les escoles bressol municipals de Celrà que va
finalitzar la seva vigència.

L’Ajuntament de Celrà compta amb dues escoles bressol municipals i és d’interès que
els infants empadronats i residents a Juià hi puguin accedir.

L’article 32, apartat segon, del Reglament de les escoles bressols municipals de Celrà
regula els factors de prioritat en cas dels infants de nivells educatius 1-2 anys i 2-3
anys, disposant el que tot seguit s’indica:

Per accedir al servei d’escola bressol es prioritzaran les següents sol·licituds i,
com a conseqüència, amb l’obtenció de plaça:

a.  En primer lloc les sol·licituds que pertanyin a un nucli familiar on els pares o
mares o tutors resideixin i estiguin degudament empadronats a Celrà.

b.  En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin
un  nucli  familiar  a  on  els  pares  o  mares  o  tutors  siguin  personal  de
l’Ajuntament de Celrà.
Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors  econòmic i familiar.
L’alumnat matriculat, fills/es del personal de l’Ajuntament de Celrà, per tal de
continuar a l’escola bressol per al curs següent, caldrà que mantinguin la seva
relació de serveis amb l’ Ajuntament de Celrà.

c.  En tercer lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a
un nucli familiar on els pares o mares o tutors resideixin i estiguin degudament
empadronats en un municipi, l’Ajuntament del qual tingui subscrit un conveni
amb l’Ajuntament de Celrà relatiu a l’escolarització a les EBM de Celrà i que
aquest estigui vigent.
Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors  econòmic i familiar.

d.  En quart lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a
un nucli familiar on els pares o mares o tutors treballin en el municipi de Celrà,
sempre  que  hi  hagi  un  conveni  degudament  formalitzat  entre  l’empresa  i
l’Ajuntament  i  l’empresa  acrediti  la  contractació  indefinida  del/de  la
treballador/a.
Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors econòmic i familiar.



 

Per tal de continuar a l’escola bressol per al curs següent, caldrà que s’acrediti
la continuïtat de la seva relació de serveis amb l’empresa.

e.  En cinquè lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a
un nucli familiar on els pares, mares o tutors resideixin en altres municipis
amb  els  que  l’Ajuntament  de  Celrà  no  tingui  conveni  subscrit  relatiu  a
l’escolarització a les escoles bressol municipals.

S’entendrà com a places disponibles, aquelles places que quedin vacants dins
els grups oberts un cop admès l’alumnat que compleixi els requisits descrits
anteriorment en els apartats a, b, c i d de l’apartat 2.1 de l’article 32 d’aquest
reglament. 

Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors econòmic i familiar.

L’alumnat matriculat que resideixi en altres municipis, no conserven la plaça
per al curs següent.

No  obstant  això,  sempre  i  quan  hi  hagi  places  vacants,  aquests  alumnes
tindran prioritat sobre altres infants igualment empadronats en altres municipis
amb els que l’Ajuntament de Celrà no tingui conveni subscrit, que no hagin
estat matriculats amb anterioritat a les escoles bressol.

Per  tant,  s’estableix  la  possibilitat  que es  pugui  optar  a  una plaça  de les  escoles
bressol  municipals,  sempre  que  quedin  places  disponibles,  les  sol·licituds  que
pertanyin  a  un  nucli  familiar  on  els  pares  o  mares  o  tutors  resideixin  i  estiguin
degudament empadronats  en un municipi,  l’Ajuntament del  qual  tingui  subscrit  un
conveni  amb  l’Ajuntament  de  Celrà  relatiu  a  l’escolarització  a  les  escoles  bressol
municipals de Celrà i que aquest estigui vigent.

2. És d’interès d’ambdós Ajuntaments de continuar aquesta col·laboració, per la qual
cosa cal formalitzar un nou conveni de col·laboració. 

3. Ha emès informe la secretària de la corporació, que consta a l’expedient. També
consta la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

FONAMENTS DE DRET

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

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

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

3. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme al previst a l'apartat
segon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim



 

Local,  s'haurà  de  millorar  l'eficiència  de  la  gestió  pública,  eliminar  duplicitats
administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

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

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

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament
de Juià per a la preinscripció dels infants de Juià a les escoles bressol municipals de
Celrà, i que s’adjunta com a annex a aquest acord.

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

Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Juià.

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

ANNEX

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I
L’AJUNTAMENT DE JUIÀ PER A LA PREINSCRIPCIÓ DELS INFANTS DE JUIÀ A
LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE CELRÀ

REUNITS

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

Sr. Carles Pagès Sala, alcalde president de l’Ajuntament de Juià, facultat per aquest
acte en virtut de l’acord de Ple adoptat en sessió de data .................., i assistit per la
Sra. Sandra Valldaura Lacambra, secretària de la corporació.

Ambdós alcaldes actuen en nom i representació dels seus ajuntaments, d’acord amb
els articles 21.1.b de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
53.1.a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 41 del ROF.
Les  parts  es  reconeixen  mútuament  la  capacitat   jurídica   suficient  per  concertar
aquest conveni  i

MANIFESTEN

L’Ajuntament de Celrà compta amb dues escoles bressol municipals i és d’interès que
els infants empadronats i residents a Juià hi puguin accedir.

L’article 32, apartat segon, del Reglament de les escoles bressols municipals de Celrà
regula els factors de prioritat en cas dels infants de nivells educatius 1-2 anys i 2-3
anys, disposant el que tot seguit s’indica:

Per accedir al servei d’escola bressol es prioritzaran les següents sol·licituds i,
com a conseqüència, amb l’obtenció de plaça:



 

a.  En primer lloc les sol·licituds que pertanyin a un nucli familiar on els pares o
mares o tutors resideixin i estiguin degudament empadronats a Celrà.

b.  En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin
un  nucli  familiar  a  on  els  pares  o  mares  o  tutors  siguin  personal  de
l’Ajuntament de Celrà.

Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors  econòmic i familiar.

L’alumnat matriculat, fills/es del personal de l’Ajuntament de Celrà, per tal de
continuar a l’escola bressol per al curs següent, caldrà que mantinguin la seva
relació de serveis amb l’ Ajuntament de Celrà.

c.  En tercer lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a
un nucli familiar on els pares o mares o tutors resideixin i estiguin degudament
empadronats en un municipi, l’Ajuntament del qual tingui subscrit un conveni
amb l’Ajuntament de Celrà relatiu a l’escolarització a les EBM de Celrà i que
aquest estigui vigent.

Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors  econòmic i familiar.

d.  En quart lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a
un nucli familiar on els pares o mares o tutors treballin en el municipi de Celrà,
sempre  que  hi  hagi  un  conveni  degudament  formalitzat  entre  l’empresa  i
l’Ajuntament  i  l’empresa  acrediti  la  contractació  indefinida  del/de  la
treballador/a.

Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors econòmic i familiar.

Per tal de continuar a l’escola bressol per al curs següent, caldrà que s’acrediti
la continuïtat de la seva relació de serveis amb l’empresa.

e.  En cinquè lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a
un nucli familiar on els pares, mares o tutors resideixin en altres municipis
amb  els  que  l’Ajuntament  de  Celrà  no  tingui  conveni  subscrit  relatiu  a
l’escolarització a les escoles bressol municipals.

S’entendrà com a places disponibles, aquelles places que quedin vacants dins
els grups oberts un cop admès l’alumnat que compleixi els requisits descrits
anteriorment en els apartats a, b, c i d de l’apartat 2.1 de l’article 32 d’aquest
reglament. 

Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors econòmic i familiar.

L’alumnat matriculat que resideixi en altres municipis, no conserven la plaça
per al curs següent.

No  obstant  això,  sempre  i  quan  hi  hagi  places  vacants,  aquests  alumnes
tindran prioritat sobre altres infants igualment empadronats en altres municipis
amb els que l’Ajuntament de Celrà no tingui conveni subscrit, que no hagin
estat matriculats amb anterioritat a les escoles bressol.

Per  tant,  s’estableix  la  possibilitat  que es  pugui  optar  a  una plaça  de les  escoles
bressol  municipals,  sempre  que  quedin  places  disponibles,  les  sol·licituds  que
pertanyin  a  un  nucli  familiar  on  els  pares  o  mares  o  tutors  resideixin  i  estiguin
degudament empadronats  en un municipi,  l’Ajuntament del  qual  tingui  subscrit  un
conveni  amb  l’Ajuntament  de  Celrà  relatiu  a  l’escolarització  a  les  escoles  bressol
municipals de Celrà i que aquest estigui vigent.



 

L’Ajuntament  de  Celrà  tenia  subscrit  amb  l’Ajuntament  de  Juià  un  conveni  de
col·laboració per a la preinscripció a les escoles bressol municipals de Celrà que va
finalitzar la seva vigència.

Atès les previsions dels articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, article 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

 L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i
l’Ajuntament  de  Juià  en  el  marc  del  desenvolupament  i  funcionament  de  les
preinscripcions a les escoles bressol de Celrà.

Aquesta col·laboració se centrarà en l’establiment d’uns criteris clars entre els diferents
ens que possibiliti a les famílies de Juià una via d’accés a les places de les escoles
bressol  de  Celrà,  en  virtut  del  que  disposa  el  Reglament  de  les  escoles  bressols
municipals de Celrà.

Segon. Obligacions

2.1. De l’Ajuntament de Celrà:

1. Organitzar a través de la comissió de matriculació el procés de preinscripció a les
escoles bressol de Celrà.

2. Es prioritzaran les següents sol·licituds per accedir al servei d’escola bressol:

a.  En primer lloc, les sol·licituds que pertanyin a un nucli familiar on els pares o
mares o tutors resideixin i estiguin degudament empadronats a Celrà.
b.  En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin  un
nucli familiar a on els pares o mares o tutors siguin personal de l’Ajuntament de
Celrà.

Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors econòmic i familiar.
L’alumnat matriculat,  fills/es del personal de l’Ajuntament de Celrà, per tal  de
continuar a l’escola bressol per al curs següent, caldrà que mantinguin la seva
relació de serveis amb l’ Ajuntament de Celrà.

c.  En tercer lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a un
nucli  familiar  on els  pares  o  mares  o  tutors  resideixin  i  estiguin  degudament
empadronats en un municipi, l’Ajuntament del qual tingui subscrit un conveni amb
l’Ajuntament de Celrà relatiu a l’escolarització a les EBM de Celrà i que aquest
estigui vigent.

Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors  econòmic i familiar.
(...)



 

2.2. De l’Ajuntament de Juià:

Assumir la despesa corresponent a l’escolarització dels infants residents a Juià
durant els mesos en que ocupin una plaça a qualsevol de les escoles bressol de
Celrà.

La despesa que assumirà l’Ajuntament de Juià correspon a la suma de l’import
que l’Ajuntament de Celrà determini cada curs escolar per la quota mensual
que es cobra a les famílies dels infants atesos al servei, de setembre a juny,
més la quota del mes de juliol.

La quota del servei del mes de juliol  en que es realitza “casalet”,   pot ser
quinzenal  o  mensual,  en  funció  del  període  d’inscripció  que  sol·licitin  les
famílies  i pot ser d’un import diferent al de la quota mensual durant el curs
lectiu. 

La despesa es pot fer efectiva de manera trimestral o anual, a demanda de
l’Ajuntament de Juià,   en funció  del  nombre de mesos que els  infants  del
municipi  hagin  estat  ocupant  una  plaça  al  servei,  prèvia  liquidació
corresponent per part de l’Ajuntament de Celrà. 

L’Ajuntament de Juià no assumirà la despesa relativa a la taxa de matrícula,
assegurança, ni de servei de menjador, que anirà a càrrec de cada família. 

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.
 
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 amb el contingut d’aquest conveni les parts, per triplicat
i a un únic efecte, signen en el lloc i la data esmentats.

Ajuntament de Celrà,

Alcalde Secretària
Daniel Cornellà Detrell Rosa Mª Melero i Agea

Ajuntament de Juià,

Alcalde Secretària
Carles Pagès Sala  Sandra Valldaura Lacambra

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

Vots a favor (13)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,
senyora Eulàlia  Ferrer Benito,  senyor Daniel  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram
Aymerich Besalú.

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

GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló



 

8.  DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
DE  CATALUNYA,  MITJANÇANT  EL  DEPARTAMENT  D’EDUCACIÓ,  PER  AL
DESENVOLUPAMENT  DEL  PROJECTE  D’ATENCIÓ  A  LA  DIVERSITAT  AULA
EMPRESA PER ALS CUROS DEL 2020-2021 AL 2023-2024 (expedient x382/2020).

L’alcalde  cedeix  la  paraula  a  senyor  Albert  López  Guàrdia,  regidor  d’Educació  i
Serveis Socials, que explica que és un projecte que es porta fent des de fa anys,
conegut com a Projecte Singular, i que permet que alumnes de 3r i 4t d’ESO (que tot
i ells mateixos diuen que no encaixen en el sistema educatiu, creu que és el sistema
educatiu que no sap encaixar-los en el seu sistema ordinari) puguin fer part de la
seva jornada escolar com a experiència laboral en empreses.  

I,  en  coordinació  amb  l’Institut,  els  alumnes  que  s’han  considerat  han  pogut
participar en aquest projecte tant a la brigada o, com l’any passat, un alumne que va
viure una experiència molt positiva en les escoles bressol municipals.

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 ordinària del Ple de l’Ajuntament de Celrà, de data 8 de maig de 2007, es
va  aprovar  el  primer  Conveni  de  Col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Celrà  i  el
Departament d’Ensenyament per al projecte singular d’atenció educativa a la diversitat
de  l’alumnat  d’educació  secundària  de  segon  cicle  de  l’ESO de  l’Institut  de  Celrà.
Aquesta col·laboració  s’ha estat  duent a  terme durant  els  darrers  cursos escolars,
mitjançant l’aprovació dels corresponents convenis i les seves pròrrogues.

2.  L’Ajuntament  de  Celrà  vol  formalitzar  un  nou  conveni  de  col·laboració  amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat que l’alumnat
de l’etapa de secundària de l’Institut de Celrà pugui complementar la seva formació
realitzant  activitats  pràctiques  fora  del  recinte  escolar.  Concretament,  el  conveni
projecte singular Atenció a la Diversitat Aula Empresa.

3. Dins del marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat promogudes per
l’Ajuntament  de  Celrà  pel  que  fa  als  alumnes  d’ESO  de  l’Institut  de  Celrà,  els
beneficiaris d’aquest conveni de col·laboració seran els alumnes de 3r i/o 4t curs que
presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge o un baix nivell d’assoliment de les
competències en la majoria de les matèries dels cursos anteriors.

La vigència del conveni abasta els cursos 2020-2021 al 2023-2024.

4. Cal, per tant, formalitzar aquest nou conveni de col·laboració que té com a missió
millorar la qualitat de la formació professional a traves d’una major vinculació dels
centres  docents  amb  les  empeses  per  tal  que  els  alumnes  assoleixin  vinculació,
potenciació, coneixement i especialització en matèria de formació professional.

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. De conformitat amb l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació
dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, els centres docents podran
desplegar  mesures  específiques  d’atenció  a  la  diversitat  per  a  tercer  i  quart  curs



 

d’ESO. Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat
formativa  per  a  alumnes  amb  dificultats  d’aprenentatge  i,  de  vegades,  amb  risc
d’abandonament  escolar.  Són  estratègies  de  diversificació  curricular  que  permeten
organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una
clara orientació pràctica. 

2. L’article 18.7 del mateix Decret disposa que el Departament d’Ensenyament podrà
establir convenis amb ajuntaments, ens local si altres institucions per a la realització
d’activitats  fora  del  centre  en  el  marc  d’aplicació  de  les  mesures  específiques  i/o
extraordinàries  per  als  alumnes  de  tercer  i  quart  curs,  que no  han  de  comportar
vinculació laboral o professional.

3. 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. 

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

5. 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.

6. Durant tot el procés d'aprovació dels convenis 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  l’Ajuntament  de  Celrà  i  el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu al projecte singular
anomenat  Atenció a la Diversitat Aula Empesa, que s’adjunta com a annex a aquest
acord.

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

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament i a l’Institut de Celrà.

Quart. Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.



 

ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
DE  CATALUNYA,  MITJANÇANT  EL  DEPARTAMENT  D’EDUCACIÓ,  I
L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  PER  AL  DESENVOLUPAMENT  DEL  PROJECTE
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AULA EMPRESA, PER ALS CURSOS DEL 2020-2021
AL 2023-2024

REUNITS

D’una  banda,  la  senyora  Maite  Aymerich  Boltà,  directora  general  de  Currículum i
Personalització,  nomenada  pel  Decret  207/2019,  de  25  de  setembre  (DOGC núm.
7969, de 27.09.2019) i actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució
ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències de la persona
titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC
núm. 5930, de 28.7.2011).

I de l’altra, en nom i representació de l’Ajuntament de Celrà, el senyor Daniel Cornellà
Detrell, alcalde, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i facultat per aquest acte per l’acord de Ple del dia ______

En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen, mútuament, la capacitat
jurídica suficient per formalitzar aquest conveni,

MANIFESTEN

1. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, a l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, estableix un
règim  de  competència  compartida  en  la  programació  de  l’ensenyament,  la  seva
definició i l’avaluació general del sistema educatiu, en allò referent als ensenyaments
obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic amb validesa a tot l’Estat.

Per part de l’administració autonòmica li correspon a aquesta l’exercici de les facultats
derivades  de  la  distribució  de  competències  prevista  a  la  norma  constitucional  i
recollida a l’Estatut en matèria d’ensenyament. El Departament d'Educació actua en el
seu  àmbit  de  competències  determinat  pels  decrets  de  creació,  denominació  i
determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (Decret 1/2018, de 19 de maig, i Decret 258/2018, de 4 de
desembre, de modificació).

2. El 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,  a  l’article  71  regula  les  activitats
complementàries i disposa que per a la gestió dels seus interessos, el municipi també
pot exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques
i, en particular, les relatives, entre d’altres, a l’educació.

Per  part  de  l’Ajuntament  de Celrà  les  activitats  derivades  d’aquest  conveni  venen
emparades per  la facultat  d’actuació  que li  ve atribuïda al  municipi  en els  termes
exposats en el paràgraf  anterior. Així,  s’entén que l’Ajuntament de Celrà,  per a la
gestió dels seus interessos, actua en aquest marc competencial de complementarietat
amb relació a activitats pròpies de l’administració autonòmica.

3. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartat 4,
que l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord amb els principis d’educació
comú i d’atenció a la diversitat dels alumnes, i que correspon a les administracions
educatives  regular  les  mesures  d’atenció  a  la  diversitat.  Entre  aquestes  mesures
d’atenció  a  la  diversitat,  en  l’apartat  5  d’aquest  mateix  article  s’inclouen,  entre
d’altres, els programes de tractament personalitzat per als alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu.



 

L’article  71  d’aquesta  Llei  orgànica  estableix  que  correspon  a  les  administracions
educatives assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que requereixin
una atenció educativa diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim desenvolupament
possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb
caràcter general per a tot l’alumnat.

L’article 72 preveu que les administracions educatives poden col·laborar amb altres
administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o
associacions, per facilitar l’escolarització i una millor incorporació d’aquest alumnat al
centre educatiu.

4. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 assenyala
que  l'ordenació  de  l'educació  secundària  obligatòria  ha  d'establir  programes  de
diversificació curricular orientats a la consecució de la titulació. Aquests programes
poden comprendre activitats regulars fora dels centres, en col·laboració, si escau, amb
les administracions locals.
 
5.  El  Decret  187/2015,  de  25  d’agost,  pel  qual  s’estableix  l’ordenació  dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix en l’apartat 3 de l’article
18 que les mesures d’atenció a la diversitat poden ser de caràcter general, específic o
extraordinari, i poden establir-se de forma temporal o permanent.

L’apartat 7 d’aquest mateix article 18 estableix que el Departament d’Educació pot
establir
convenis  amb  ajuntaments,  ens  locals  i  altres  institucions,  per  a  la  realització
d’activitats  fora  del  centre  en  el  marc  d’aplicació  de  les  mesures  específiques  i/o
extraordinàries  per  als  alumnes  de  tercer  i  quart  curs,  que no  han  de  comportar
vinculació laboral o professional.

6. El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un  sistema  educatiu  inclusiu,  exposa  a  l’article  9.5  que  constitueixen  mesures  i
suports  addicionals,  entre  d’altres  que  enumera,  els  programes  de  diversificació
curricular.

Per  tot  això,  ambdues  parts  es  reconeixen  mútua  capacitat  per  actuar  i  acorden
formalitzar aquest conveni de conformitat amb les següents,

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

L’objecte  d’aquest  conveni  és  establir  els  termes  de  la  col·laboració  entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i
l’Ajuntament de Celrà per al desenvolupament del projecte Atenció a la diversitat Aula
Empresa, el qual representa una mesura d’atenció educativa addicional en l’etapa de
secundària, que comporta la realització d’activitats pràctiques fora del recinte escolar.
Aquest conveni no altera la titularitat de la competència en la matèria ni implica cessió
de facultats.

El conveni se circumscriu a una col·laboració interadministrativa regida pels principis
d’aplicació de coordinació, confiança legítima, lleialtat institucional i bona fe.

El  Departament  d’Educació  és  responsable  de  la  mesura  d’atenció  educativa  que
constitueixen  els  projectes  singulars  i  l’Ajuntament  de  Celrà  hi  col·labora  amb  la
realització d’activitats complementàries.

L’alumnat  que  podrà  participar  en  aquest  projecte  singular  serà  el  dels  següents
centres educatius: Institut de Celrà de Celrà.



 

SEGONA. Àmbit subjectiu

Podran realitzar les activitats objecte d’aquest conveni els alumnes de 3r i/o 4t d’ESO
que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell d’assoliment de
les competències en la majoria de les matèries en els cursos anteriors i que tenen
compromès  l’assoliment  de  les  competències  de  l’etapa  i  compleixen  algun  dels
requisits següents:

· Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una avaluació
positiva per superar el curs i/o no han assolit les competències de l’etapa.
·  Alumnes de tercer o quart  curs d’educació secundària obligatòria,  que només es
poden incorporar  al  projecte  després  de l’avaluació  adient  i  a  proposta  de  l’equip
docent, i quan s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.

A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits:

1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o òrgan
equivalent en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa.
2. Acceptació per part de l’alumne i dels seus pares o representants legals, expressada
amb un document de compromís educatiu.
L’alumne podrà participar en aquest projecte durant un o dos cursos acadèmics o bé
durant un o més trimestres, segons la valoració que en facin el mateix alumne, la seva
família, el  seu tutor o tutora i l’equip docent. En tots els casos els alumnes s’han
d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs. Excepcionalment, es podran incorporar en
un altre  moment del  curs si  la valoració de l’equip docent i/o de la CAD o òrgan
equivalent ho estima favorable.

TERCERA. Espais i instal·lacions

Les activitats d’àmbit pràctic externes al  centre es poden desenvolupar en espais i
instal·lacions  de  l’Ajuntament  de  Celrà  o  en  espais  i  instal·lacions  d’una  entitat
externa, pública o privada, amb la qual aquest Ajuntament hi col·laborarà.

La col·laboració s’haurà de materialitzar per mitjà d’un escrit formal que inclourà com
a mínim el següent contingut: referència i identificació d’aquest conveni; acceptació de
l’entitat externa de col·laborar en la formació acadèmica de l’alumne que hi participi;
nom i cognoms de l’alumne; nom de l’institut; nom del projecte; horari; període de
realització de les activitats; constància que la naturalesa de les activitats no suposa
relació laboral ni professional; obligació de complir per part de les parts signatàries la
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal; obligació de totes
les parts i especialment de l’entitat externa de complir la normativa vigent en matèria
de  protecció  del  menor;  obligació  de  l’entitat  externa  de  disposar  d’una  pòlissa
d’assegurança de responsabilitat  civil  que cobreixi  els  danys eventuals causats per
l’estat de conservació i manteniment dels espais i instal·lacions i mitjans materials i
per la naturalesa de les activitats realitzades; signatures del director o directora del
centre, del representant de la corporació local i del representant de l’entitat externa.

Aquestes activitats no tenen consideració de relació contractual laboral ni professional.

La idoneïtat dels espais i instal·lacions es determina de manera conclusiva després
d’un procés valoratiu entre el centre educatiu i la corporació local, i si escau, l’entitat
externa. Per determinar aquesta idoneïtat es pot consultar els serveis territorials del
Departament d’Educació.

La  naturalesa  de  les  activitats  i  la  seva  connexió  amb  el  procés  d’aprenentatge
acadèmic, així com l’avaluació i criteris de seguiment, han de venir determinades en
un marc de referència estipulat al projecte que hagi elaborat el centre.



 

QUARTA. Projecte educatiu

El  projecte  educatiu  l’elabora  el  centre,  és  validat  pels  serveis  territorials  del
Departament d’Educació amb el coneixement previ de la Inspecció i ha de contenir,
almenys, els següents apartats:

1. Identificació del projecte singular amb un nom.
2. Metodologia: principis generals psicopedagògics que guiaran l’execució global del
projecte  i  metodologies  concretes  de  cada  àmbit  (lingüístic  i  social,  científic  i
tecnològic, pràctic).
3. Currículum: programació didàctica (objectius, competències, criteris d’avaluació i
continguts  d’aprenentatge)  per  a  cadascun  dels  tres  àmbits  i  especificació  de  les
assignacions  horàries  a  cadascun,  criteris  d’agrupaments  d’alumnes,  ús  d’espais  i
utilització de recursos materials.
4.  Activitats  d’àmbit  pràctic  externes  al  centre:  ja  sigui  en  serveis  propis  de
l’ajuntament o en entitats externes a la corporació local s’hauran d’especificar criteris
de qualitat del lloc i de les instal·lacions, les tasques a realitzar, l’horari previst, etc.
Així com una previsió de les competències personals, habilitats socials i actituds que es
preveu que s’assoleixin per mitjà d’aquestes activitats.
5. Avaluació: criteris d’avaluació que s’aplicaran amb indicació del nivell d’assoliment
necessari  per  a  l’obtenció  del  títol  de  graduat  o graduada en educació  secundària
obligatòria.

CINQUENA. Compromisos de les parts

Per part de l’Ajuntament de Celrà:

1.  L’Ajuntament  de  Celrà  es  compromet  a  facilitar  l’accés  dels  alumnes  a  les
instal·lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica.

Per aquesta raó es formalitzarà, si escau, el document de col·laboració referenciat a la
clàusula tercera per part de la corporació local amb cada una de les entitats externes
que col·laboren. Aquestes activitats són part integrant del currículum formatiu, per la
qual cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots els efectes als centres educatius
durant el temps que les duguin a terme.

2.  L’Ajuntament  de  Celrà  es  coordinarà  amb  el  centre  educatiu  i  li  facilitarà  la
informació  necessària  per  poder dur  a  terme l’adequada avaluació i  la  consegüent
orientació del procés d’aprenentatge.

Per part del Departament d’Educació:

1. Supervisarà el  desenvolupament global del projecte i  per a això es coordinarà i
col·laborarà amb tots els agents implicats.
2. Específicament farà el seguiment del procés d’assignació dels alumnes i de la seva
evolució acadèmica i personal.
3. Auxiliarà l’altra part signant del conveni en qualsevol incidència o fet sobrevingut
durant el desenvolupament del projecte.

SISENA. Incompliment dels compromisos

L’incompliment dels compromisos previstos en aquest conveni comportarà la revisió i/o
correcció del  contingut del  projecte singular i,  especialment,  la part  referent  a les
activitats externes a l’institut,  que poden quedar aturades fins que no es resolguin
favorablement les incidències.

SETENA. Assegurances i responsabilitats civils

Alumnes de centres públics:



 

Els  alumnes  de  centres  públics  que  participin  en  els  projectes  singulars  estaran
protegits  per  l’assegurança  escolar  obligatòria,  que  cobreix  l’accident  escolar,  la
malaltia i l’infortuni familiar.

En cas d’accident escolar, els estudiants s’han d’adreçar als centres sanitaris públics
del seu municipi o als centres sanitaris concertats o autoritzats per la Direcció General
de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

La  responsabilitat  patrimonial  i  civil  que  es  pugui  derivar  de  comportaments  de
l’alumnat de centres de titularitat de la Generalitat queda assumida per la cobertura
única per a tota la Generalitat contractada pel departament competent en la matèria.

Ens local que subscriu el conveni:

L’ens  local  resta  obligat  a  preveure  que  les  eventualitats  sobrevingudes  en  la
realització  de  les  activitats  de  les  quals  és  responsable  i  puguin  derivar  en
responsabilitat civil i/o patrimonial, es puguin cobrir per una pòlissa específica o per
alguna pòlissa general que ja tinguin subscrita.
 
En aquest cas concret, la responsabilitat derivada de l’objecte del conveni es refereix a
la facilitació d’espais per dur a terme activitats d’àmbit pràctic.

En  cas  que  la  corporació  local  realitzi  les  activitats  en  serveis  i  òrgans  propis  la
responsabilitat  derivada de l’objecte  del  conveni  també es  refereix  a  la  realització
efectiva de les activitats de l’alumnat.

VUITENA. Despeses i ús de recursos

La  corporació  local  determinarà  els  següents  termes  per  a  la  realització  de  les
activitats  derivades  de  l’objecte  d’aquest  conveni:  modalitats  de  gestió,  recursos
humans, recursos materials i econòmics.

La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per a la corporació
local ni contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos
materials ni d’espais ni instal·lacions.

La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per al Departament
d’Educació  ni  contractació  ni  nomenament  de  personal  nou  ni  adquisició  de  nous
recursos materials ni d’espais ni instal·lacions.

NOVENA. Modificacions del conveni

En qualsevol moment de la vigència d’aquest conveni, a iniciativa de qualsevol de les
parts signants i amb la conformitat d’ambdues, es pot modificar el contingut d’aquest
conveni mitjançant una addenda formalitzada quan el fi sigui atorgar més seguretat
jurídica,  introduir  garanties  administratives,  incloure  innovacions  o  actualitzacions
normatives, afegir millores didàctiques o psicopedagògiques o d’altres amb naturalesa
anàloga.

DESENA. Comissió de seguiment

Per  vetllar  pel  seguiment,  interpretació,  vigilància  i  control  del  conveni  i  pel  seu
acompliment, així com el dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea
una comissió de seguiment formada per representants del Departament d'Educació i
l’Ajuntament de Celrà de forma paritària, que resoldrà els problemes d’interpretació i
compliment que puguin plantejar-se.

Hi haurà, com a mínim, una reunió ordinària per curs i les extraordinàries que siguin
necessàries,  en aquest  cas,  convocades a  petició  d’una de les parts.  El  director  o



 

directora dels serveis territorials designarà els representants que formen part de la
comissió de seguiment en representació del Departament d’Educació.

ONZENA. Vigència i pròrroga

Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, i amb efectes des del
dia 1 de setembre de 2020 fins al 31 d’agost de 2024 i amb possibilitat de pròrroga. La
pròrroga es materialitzarà, per mitjà d’una addenda, prèviament a la finalització de la
vigència d’aquest conveni.

DOTZENA. Causes de resolució

Les  causes  de  resolució  del  conveni  són  les  recollides  a  l’article  51.2  de  la  Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

TRETZENA. Protecció de dades, dret a l’honor i la imatge i protecció del menor

1.  Les  parts  signatàries  es  comprometen  a  complir  la  normativa  reguladora  de
protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure  circulació  d’aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la  Directiva  95/46/CE
(Reglament  general  de  protecció  de  dades)  i  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de
desembre, de protecció de dades personals i  garantia dels  drets digitals; així  com
aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que
sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i  que no contradigui,  s’oposi o
sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018.

2. Així mateix, els signants també donaran compliment a les previsions establertes a la
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge i la resta de normativa d’aplicació en matèria de
confidencialitat.

3. El personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució d’aquest conveni,
complirà la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i  concretament el
requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei
d’enjudiciament civil.

En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual
amb menors hauran de disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que
no han estat  condemnats  per  sentència  ferma per  cap delicte  contra  la  llibertat  i
indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans.

CATORZENA. Altres compliments

Les  parts  signants  d’aquest  conveni  resten  obligades  a  la  consecució  de  l’interès
general amb compliment de les normatives de règim jurídic de les administracions, del
procediment administratiu comú, i han d’instar altres agents implicats en el projecte al
compliment general de les normatives aplicables.

QUINZENA. Naturalesa jurídica del conveni

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents de la
Llei  40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,  i  pels articles 108 i
següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes d’aquest conveni que no puguin ser resoltes d’acord amb el que es determina



 

en el mecanisme de seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula novena,
seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.

Perquè així consti, s’estén el present document i, en prova de conformitat, el signen
les parts indicades

Per la Direcció General de Currículum Per l’Ajuntament
i Personalització

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

9. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I EL CONSORCI DE LES
VIES  VERDES  PEL  COFINANÇAMENT  I  LES  CONDICIONS  D’EXECUCIÓ,
DIRECCIÓ  I  LLIURAMENT  DE  LES  OBRES  DEL  PROJECTE  CONNEXIÓ  DEL
CARRIL BICI DE CELRÀ AMB GIRONA, RELACIONAT AMB LA CONVOCATÒRIA
DE  SUBVENCIONS  PER  FOMENTAR  L’EXECUCIÓ  D’ACTUACIONS  DE  VIES
CICLISTES  DE  LES  ENTITATS  LOCALS  I  DETERMINATS  CONSORCIS
SUSCEPTIBLES  DE  FINANÇAMENT  PROCEDENT  DEL  FONS  EUROPEU  DE
DESENVOLUPAMENT REGIONAL –FEDER- (expedient X109/2020).

L’alcalde explica que la modificació d’aquest conveni de col·laboració dóna sentit al
punt següent: hi ha unes despeses prèvies al demanar la subvenció que l’Ajuntament
en el  seu moment ja  va  pagar  però donat  que l’ens  beneficiari  de la  subvenció
europea és el Consorci de les Vies Verdes, cal modificar el conveni per tal que les
factures  que  arribin  les  pagui  aquest  ens  per  tal  que  puguin  ser  posteriorment
subvencionades.  

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

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària ordinària de data 12 de febrer de 2020 l’Ajuntament de
Celrà va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci de les Vies Verdes pel
cofinançament  i  les  condicions  d’execució,  direcció  i  lliurament  de  les  obres  del
projecte Connexió del carril bici de Celrà amb Girona relacionat amb la convocatòria de
subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals
i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament  Regional  (FEDER)  (Resolució  TES/1849/2018,  de  24  de  juliol).



 

Conveni que, a data d’avui, està pendent d’aprovació per part del Consorci de les Vies
Verdes.
 
2. Posteriorment,  s’ha  considerat  que  en  aquest  conveni  també  s’ha  de  fer
constar les despeses efectuades per part de l’Ajuntament de Celrà en relació a depeses
relacionades amb la redacció del projecte d'obra ordinària (estudi d’alternatives per a
la connexió del carril bici; redacció del projecte bàsic per la connexió del carril bici;
redacció del projecte executiu del carril  bici; topogràfics; geotècnic; cates de mur;
informe relatiu a la valoració de les finques; informe relatiu a la reducció de gasos i
redacció de l’avaluació ambiental),  amb un cost total de 45.825,60 Euros, IVA exclòs.

Com  que  les  despeses  relacionades  amb  la  redacció  del  projecte  són  objecte
d’aprovació d’un altre conveni, ja que aquestes han estat pagades per l’Ajuntament de
Celrà i no per part del Consorci de les Vies Verdes de Girona, que és el beneficiari de la
subvenció, es creu convenient imputar en el present conveni la part proporcional dels
imports dels ajuts FEDER, PLANS FOMENT TURISME 2019 i de la Diputació de Girona i
no el 100% dels ajuts concedits. Per tant, l’aportació per part de l’Ajuntament de Celrà
també serà proporcional a les despeses imputades en aquest conveni.

D’aquesta manera, en aquest conveni s’imputa el 95,89% i imputant-se el 4,11% en el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de les vies Verdes de
Girona que regula les condicions de pagament de les despeses prèvies a la redacció del
projecte. 
Motiu pel qual es considera necessari modificar el conveni de col·laboració per incloure
aquestes incorporacions.

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 unànim dels signants.

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

ACORD 

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

1. Punt 14 dels antecedents: per error es va fer constar l’import de 4.836,11 euros en
comptes de 31.460,00 €.

2. En el pacte primer es modifica el segon paràgraf, amb el redactat següent:

A efectes indicatius, es detalla el següent:

- l’import  total  de  les  despeses  relacionades  amb  la  redacció  del  projecte
suportades per part de l’Ajuntament, que en aquest cas no inclou l’import de
l’IVA.



 

- El  pressupost  d’execució  per  contracte  de  858.385,91  Euros,  IVA  exclòs
(1.038.646,95  Euros,  IVA  inclòs),  d’acord  amb el  projecte  d’obra  ordinària
municipal  titulat  el  projecte  d’obra  ordinària  municipal  titulat  Connexió  del
carril bici de Celrà fins al límit del terme municipal amb Girona.

- les aportacions econòmiques de cada agent finançador per aquest projecte

PROJECTE

DESPESES
TOTALS

REDACCIÓ
PROJECTE
(IVA NO
INCLÒS)

PRESSUPOS
T EXECUCIÓ

PER
CONTRACTE

IMPORT
IVA

Ajut FEDER

AJUT
PLANS

FOMENT
TURISME

2019

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ
DE GIRONA

PREVISIÓ COST
COORDINACIÓ
SEGURETAT I

SALUT

COFINANÇAMENT
AJUNTAMENT

Connexió del
carril bici de
Celrà amb

Girona (codi
operació
PO01-

012562)

45.825,60€ 858.385,91€ 180.261,04€ 457.902,80€ 53.145,67€ 202.378,57€ 31.460,00€ 402.505,51€

Com  que  les  despeses  relacionades  amb  la  redacció  del  projecte  són  objecte
d’aprovació d’un altre conveni, ja que aquestes han estat pagades per l’Ajuntament de
Celrà i no per part del Consorci de les Vies Verdes de Girona, que és el beneficiari de la
subvenció, es creu convenient imputar en el present conveni la part proporcional dels
imports dels ajuts FEDER, PLANS FOMENT TURISME 2019 i de la Diputació de Girona i
no el 100% dels ajuts concedits, d’acord amb la taula següent:

PROJECTE

PRESSUPOS
T EXECUCIÓ

PER
CONTRACTE

IMPORT IVA Ajut FEDER

AJUT PLANS
FOMENT
TURISME

2019

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ
DE GIRONA

PREVISIÓ
COST

COORDINACIÓ
SEGURETAT I

SALUT

COFINANÇAMENT
AJUNTAMENT

Connexió del carril
bici de Celrà amb

Girona (codi
operació PO01-

012562)

858.385,91€ 180.261,04€ 439.099,09€ 50.963,25€ 194.067,92€ 31.460,00€ 385.976,68€

Per tant, l’aportació per part de l’Ajuntament de Celrà també serà proporcional a les
despeses imputades en el present conveni.
D’aquesta manera, en aquest conveni s’imputa el 95,89% i imputant-se el 4,11% en el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de les vies Verdes de
Girona que regula les condicions de pagament de les despeses prèvies a la redacció del
projecte.

3. En el pacte dotzè s’incorpora un apartat relatiu a minoració:

Si una vegada justificades les despeses de les actuacions del projecte objecte d’aquest
conveni,  l’import  de  la  subvenció  del  Fons  Europeu  de  Desenvolupament  Regional
(FEDER)  és  objecte  de  minoració  d’acord  amb  el  punt  5.3  i  18.2  de  l’  l’ORDRE
TES/61/2018, de 7 de juny, l’ajuntament implicat en el projecte haurà de fer-se càrrec
d’aquest import, excepte si aquest fet és responsabilitat imputable al CVV.
 
4. Es modifiquen els annexos I i II



 

Annex I

PROJECTE

DESPESES
TOTALS

REDACCIÓ
PROJECTE
(IVA NO
INCLÒS)

PRESSUPOST
EXECUCIÓ

PER
CONTRACTE

IMPORT
IVA

Ajut FEDER

AJUT
PLANS

FOMENT
TURISME

2019

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ
DE GIRONA

PREVISIÓ
COST

COORDINACIÓ
SEGURETAT I

SALUT

COFINANÇAMENT
AJUNTAMENT

Connexió del
carril bici de
Celrà amb

Girona (codi
operació

PO01-012562)

45.825,60€ 858.385,91€ 180.261,04€ 457.902,80€ 53.145,67€ 202.378,57€ 31.460,00€ 402.505,51 €

Com que les despeses relacionades amb la redacció del projecte són objecte d’aprovació
d’un altre conveni, ja que aquestes han estat pagades per l’Ajuntament de Celrà i no per
part del Consorci de les Vies Verdes de Girona, que és el beneficiari de la subvenció, es
creu convenient imputar en el present conveni la part proporcional dels imports dels
ajuts FEDER, PLANS FOMENT TURISME 2019 i de la Diputació de Girona i no el 100%
dels ajuts concedits, d’acord amb la taula següent:

PROJECTE
PRESSUPOST

EXECUCIÓ PER
CONTRACTE

IMPORT IVA Ajut FEDER

AJUT
PLANS

FOMENT
TURISME

2019

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ
DE GIRONA

PREVISIÓ
COST

COORDINACIÓ
SEGURETAT I

SALUT

COFINANÇAMENT
AJUNTAMENT

Connexió del carril
bici de Celrà amb

Girona (codi
operació PO01-

012562)

858.385,91€ 180.261,04€ 439.099,09€ 50.963,25€ 194.067,92€ 31.460,00€ 385.976,68€

Per tant, l’aportació per part de l’Ajuntament de Celrà també serà proporcional a les
despeses imputades en el present conveni.

D’aquesta manera, en aquest conveni s’imputa el 95,89% i imputant-se el 4,11% en el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de les vies Verdes de
Girona que regula les condicions de pagament de les despeses prèvies a la redacció del
projecte.

Annex II



 

Distribució del finançament del projecte:

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

PRESSUPOST 
D’INGRESSOS

AGENT FINANÇADOR  Import

FEDER D’acord amb la resolució definitiva 439.099,09 €

FOMENTUR D’acord amb la resolució definitiva 50.963,25 €

DIPUTACIÓ DE GIRONA D’acord amb el conveni de col·laboració 194.067,92 €

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

385.976,68 €

TOTAL INGRESSOS 1.070.106,94 €

         

AJUNTAMENT

 ANUALITATS

TOTAL 2020 2021 2022

Celrà 385.976,68 € 128.658,89 € 128.658,89 € 128.658,90 €

S’adjunta  com  a  annex  a  aquest  acord  el  text  del  conveni  incorporant  aquestes
modificacions.

Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord un cop el Consorci de les Vies Verdes aprovi el conveni de col·laboració
de cofinançament i incorpori aquestes modificacions.

Tercer.  Comunicar  aquest  acord al  Consorci  de les Vies Verdes i  a Comptabilitat  i
Tresoreria de la corporació. 

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



 

ANNEX

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

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

RELACIONAT AMB LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER FOMENTAR
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE VIES CICLISTES DE LES ENTITATS LOCALS I
DETERMINATS CONSORCIS SUSCEPTIBLES DE FINANÇAMENT PROCEDENT

DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) 
(RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol)

PARTS

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

D’altra  part,  Daniel  Cornellà  Detrell,  alcalde  president  de  l’Ajuntament  de  Celrà,
d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1.b i f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;
facultat per aquest acte per acords plenaris del dia  11 de febrer de 2020 i del dia
________, assistit per la secretària general de la corporació, Rosa Maria Melero Agea,
la qual dona fe d’aquest acte.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. Vist l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats
consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al DOGC
núm. 7640, el 12 de juny de 2018.

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

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

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



 

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

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

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

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

Codi de
l’operació

Projecte
Beneficiari
subvenció

Ajut FEDER
Cost total

subvencionable

Taxa de
cofinançament

resultant
PO01-
012562

Connexió del carril bici 
de Celrà amb Girona

Consorci de les 
Vies Verdes

457.902,80€ 915.805,60€ 50%

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

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

10. Vist que el cost total previsible del projecte presentat amb la sol·licitud (IVA
inclòs) és de 1.125.555,93 € i que el cost total subvencionable és de 915.805,60 €.

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

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



 

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

14. Vist que el cost previsible de la coordinació tècnica de seguretat i salut de les
obres del projecte és d’import 31.460,00 €.

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

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

PACTES

Primer. Objecte del conveni

El present conveni de col·laboració té per objecte:

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

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

c) Que l’Ajuntament de Celrà assumeix el  compromís d’abonar al  CVV l’import del
cofinançament detallat en els Annexos I i II d’aquest conveni, als efectes del que
disposen  els  articles  116.5  i  323.5  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
contractes del sector públic i l’article 8 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 

d) Establir  la forma de pagament de l’import  cofinançat  del  projecte  Connexió  del
carril bici de Celrà amb Girona, detallat en els Annexos I i II d’aquest conveni, als
efectes  del  que disposen els  articles 116.5 i  323.5  de la Llei  9/2017,  de  8 de
novembre, de contractes del sector públic i l’article 8 del Reial decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de
les AAPP.

A efectes indicatius, es detalla el següent:

- l’import total de les despeses relacionades amb la redacció del projecte suportades
per part de l’Ajuntament, que en aquest cas no inclou l’import de l’IVA.

- El  pressupost  d’execució  per  contracte  de  858.385,91  Euros,  IVA  exclòs
(1.038.646,95  Euros,  IVA  inclòs),  d’acord  amb  el  projecte  d’obra  ordinària
municipal titulat el projecte d’obra ordinària municipal titulat Connexió del carril bici
de Celrà fins al límit del terme municipal amb Girona.

- les aportacions econòmiques de cada agent finançador per aquest projecte

PROJECTE

DESPESES
TOTALS

REDACCIÓ
PROJECTE
(IVA NO
INCLÒS)

PRESSUPOST
EXECUCIÓ

PER
CONTRACTE

IMPORT
IVA

Ajut FEDER

AJUT
PLANS

FOMENT
TURISME

2019

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ
DE GIRONA

PREVISIÓ
COST

COORDINACIÓ
SEGURETAT I

SALUT

COFINANÇAMENT
AJUNTAMENT

Connexió del
carril bici de
Celrà amb

45.825,60€ 858.385,91€ 180.261,04€ 457.902,80€ 53.145,67€ 202.378,57€ 31.460,00€ 402.505,51€



 

Girona (codi
operació

PO01-012562)

Com  que  les  despeses  relacionades  amb  la  redacció  del  projecte  són  objecte
d’aprovació d’un altre conveni, ja que aquestes han estat pagades per l’Ajuntament de
Celrà i no per part del Consorci de les Vies Verdes de Girona, que és el beneficiari de la
subvenció, es creu convenient imputar en el present conveni la part proporcional dels
imports dels ajuts FEDER, PLANS FOMENT TURISME 2019 i de la Diputació de Girona i
no el 100% dels ajuts concedits, d’acord amb la taula següent:

PROJECTE

PRESSUPOST
EXECUCIÓ

PER
CONTRACTE

IMPORT IVA Ajut FEDER

AJUT
PLANS

FOMENT
TURISME

2019

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ
DE GIRONA

PREVISIÓ
COST

COORDINACIÓ
SEGURETAT I

SALUT

COFINANÇAMENT
AJUNTAMENT

Connexió del carril
bici de Celrà amb

Girona (codi
operació PO01-

012562)

858.385,91€ 180.261,04€ 439.099,09€ 50.963,25€ 194.067,92€ 31.460,00€ 385.976,68€

Per tant, l’aportació per part de l’Ajuntament de Celrà també serà proporcional a les
despeses imputades en el present conveni.

D’aquesta manera, en aquest conveni s’imputa el 95,89% i imputant-se el 4,11% en el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de les vies Verdes de
Girona que regula les condicions de pagament de les despeses prèvies a la redacció del
projecte.

Segon. Obligacions econòmiques

Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament de Celrà haurà
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, d’acord amb les dades
detallades en l’Annex II, en els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el
certificat de l’acord d’autorització i compromís de la despesa, així com el corresponent
document comptable expedit per la Intervenció municipal. 

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

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

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

Tercer. Terminis de pagament

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

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



 

Quart. Titularitat

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

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

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

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

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

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

Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica

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

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

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

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



 

Sisè. Seguiment

El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el CVV. 

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

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

Setè. Termini de vigència i pròrrogues

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

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

Vuitè. Règim de modificació de conveni

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

Novè. Normativa legal

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

Desè. Publicitat del conveni

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

Onzè. Formes d’extinció del Conveni

El present conveni de col·laboració interadministratiu de finançament s’extingirà per
les següents causes: 

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
b) Per finalització de la seva vigència.
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni.



 

d) Mitjançant  la  denúncia  expressa  d’una  de  les  parts  que  exercita  l’opció
d’oposar-se a la pròrroga.

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

Dotzè. Minoració, compensació i reintegrament

Si una vegada justificades les despeses de les actuacions del projecte objecte d’aquest
conveni,  l’import  de  la  subvenció  del  Fons  Europeu  de  Desenvolupament  Regional
(FEDER)  és  objecte  de  minoració  d’acord  amb  el  punt  5.3  i  18.2  de  l’  l’ORDRE
TES/61/2018, de 7 de juny, l’ajuntament implicat en el projecte haurà de fer-se càrrec
d’aquest import, excepte si aquest fet és responsabilitat imputable al CVV.

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

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

Tretzè. Litigis

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

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

Catorzè. Clàusula d’atribució de competències 

En relació a aquest conveni aprovat  per resolució de Presidència del CVV i el Ple de
l’Ajuntament de Celrà,  quan s’hagi  de  procedir  a  realitzar  a posteriori,  correccions
d’errades materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre
per  resolució  de  Presidència  i  Alcaldia,  a  efectes  de  celeritat  i  simplificació  del
procediment administratiu.

I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració
en el lloc i la data que s’assenyalen a les signatures d’aquest document.

Girona,
Pel Consorci de les Vies Verdes, 

Eduard Llorà Cullet Jordi Batllori i Nouvilas
President Secretari

Celrà,
Per l’Ajuntament de Celrà



 

Daniel Cornellà Detrell Rosa Maria Melero Agea
Alcalde Secretaria
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Annex I

PROJECTE

DESPESES
TOTALS

REDACCIÓ
PROJECTE
(IVA NO
INCLÒS)

PRESSUPOST
EXECUCIÓ

PER
CONTRACTE

IMPORT
IVA

Ajut FEDER

AJUT
PLANS

FOMENT
TURISME

2019

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ
DE GIRONA

PREVISIÓ
COST

COORDINACIÓ
SEGURETAT I

SALUT

COFINANÇAMENT
AJUNTAMENT

Connexió del
carril bici de
Celrà amb

Girona (codi
operació

PO01-012562)

45.825,60€ 858.385,91€ 180.261,04€ 457.902,80€ 53.145,67€ 202.378,57€ 31.460,00€ 402.505,51 €

Com que les despeses relacionades amb la redacció del projecte són objecte d’aprovació
d’un altre conveni, ja que aquestes han estat pagades per l’Ajuntament de Celrà i no per
part del Consorci de les Vies Verdes de Girona, que és el beneficiari de la subvenció, es
creu convenient imputar en el present conveni la part proporcional dels imports dels
ajuts FEDER, PLANS FOMENT TURISME 2019 i de la Diputació de Girona i no el 100%
dels ajuts concedits, d’acord amb la taula següent:

PROJECTE
PRESSUPOST

EXECUCIÓ PER
CONTRACTE

IMPORT IVA Ajut FEDER

AJUT
PLANS

FOMENT
TURISME

2019

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ
DE GIRONA

PREVISIÓ
COST

COORDINACIÓ
SEGURETAT I

SALUT

COFINANÇAMENT
AJUNTAMENT

Connexió del carril
bici de Celrà amb

Girona (codi
operació PO01-

012562)

858.385,91€ 180.261,04€ 439.099,09€ 50.963,25€ 194.067,92€ 31.460,00€ 385.976,68€

Per tant, l’aportació per part de l’Ajuntament de Celrà també serà proporcional a les
despeses imputades en el present conveni.

D’aquesta manera, en aquest conveni s’imputa el 95,89% i imputant-se el 4,11% en el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de les vies Verdes de
Girona que regula les condicions de pagament de les despeses prèvies a la redacció del
projecte.
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Annex II

Distribució del finançament del projecte:

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

PRESSUPOST 
D’INGRESSOS

AGENT FINANÇADOR  Import

FEDER D’acord amb la resolució definitiva 439.099,09 €

FOMENTUR D’acord amb la resolució definitiva 50.963,25 €

DIPUTACIÓ DE GIRONA D’acord amb el conveni de col·laboració 194.067,92 €

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

385.976,68 €

TOTAL INGRESSOS 1.070.106,94 €

         

AJUNTAMENT

 ANUALITATS

TOTAL 2020 2021 2022

Celrà 385.976,68 € 128.658,89 € 128.658,89 € 128.658,90 €

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

Vots a favor (13)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,
senyora Eulàlia  Ferrer Benito,  senyor Daniel  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram
Aymerich Besalú.

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

GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló
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10.  DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I EL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE
GIRONA PER REGULAR LES CONDICIONS DEL PAGAMENT DE LES DESPESES
PRÈVIES A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA CONNEXIÓ DEL CARRIL
BICI DE CELRÀ AMB GIRONA (expedient x587/2020). 

Com ja ha explicat en el punt anterior, l’alcalde diu que el que cal ara és aprovar el
conveni de col·laboració amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona per regular les
condicions de pagament d’aquestes factures.

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

ANTECEDENTS DE FET

1. El punt 3.2 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i
determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de
finançament  procedent  del  Fons  Europeu  de  Desenvolupament  Regional  (FEDER),
publicat al DOGC núm. 7640 el 12 de juny de 2018, estableix que els ajuntaments de
poblacions  de  menys  de  20.000  habitants  no  poden  optar  directament  a  les
subvencions regulades en aquestes bases i que les actuacions que afectin els seus
termes municipals hauran de ser presentades per un ens supramunicipal o per un
consorci del què formin part aquests ajuntaments i que tingui com a objecte i finalitat
el manteniment, desenvolupament i millora de vies ciclistes i la promoció del seu ús.

2.  El  punt  3.3  de  l’ORDRE TES/61/2018,  de  7  de  juny,  estableix  que  la  persona
beneficiària ha de ser, amb caràcter general, l’executora de l’actuació aprovada.

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

3.  El  cost total  previst del  projecte  presentat  amb la sol·licitud (IVA inclòs) és de
1.125.555,93 € i que el cost total subvencionable és de 915.805,60 € (IVA no inclòs) i,
entre aquestes despeses es varen preveure despeses relacionades amb la redacció del
projecte d’obra ordinària, per un import total de 45.825,60 euros (IVA exclòs).

Per poder cofinançar el projecte esmentat, a part del finançament FEDER s’ha rebut
més  aportacions,  com   seria:  53.145,67  €  de  part  del  Departament  d’Empresa  i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i 202.378,57 € de part de la Diputació de
Girona. 

El  punt 17.4 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, estableix que en cas que la
persona beneficiària sigui diferent de l’ens executor, per poder emetre la proposta de
certificació semestral de despeses caldrà que, prèviament, l’ens executor hagi efectuat
pagaments  als  proveïdors  i  que  la  persona  beneficiària  també  hagi  efectuat  els
pagaments corresponents a l’ens executor. 
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L’Ajuntament de Celrà, com a ens executor, ha efectuat els pagaments relacionats
amb el projecte d’obra  Connexió del carril bici de Celrà amb Girona,  concretament,
45.825,60 euros.

I  l’ens  beneficiari  de  la  subvenció  és  el  Consorci  de  les  Vies  Verdes  i  per  poder
justificar  les  certificacions  semestrals  de  les  despeses  del  projecte  objecte  de  la
subvenció esmentada, el beneficiari ha d’haver efectuat, prèviament, els pagaments
corresponents  que  l’ens  executor  ha  realitzat  per  les  despeses  relacionades  amb
l’execució del projecte tal com especifica el punt 17.4 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7
de juny.

Per aquests motius es creu convenient signar un conveni amb el Consorci de les Vies
Verdes per regular les condicions dels pagaments efectuats, com a ens executor, en
concepte de les despeses prèvies a la redacció del projecte d’obra Connexió del carril
bici  de Celrà amb Girona,  objecte de la convocatòria de subvencions per fomentar
l’execució d’actuacions de vies ciclistes.

4. Ha emès informe la  secretària de la corporació, que consta a l’expedient. També
consta la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

FONAMENTS DE DRET

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

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

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

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

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

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

ACORD
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Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de
les Vies Verdes  per regular les condicions de pagament de les despeses relacionades
amb la redacció del projecte d’obra ordinària titulat connexió del carril bici de Celrà amb
Girona, i que s’adjunta com a annex a aquest acord. 

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

Tercer. Comunicar aquest acord al Consorci Vies Verdes. 

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

ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I
EL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA PER REGULAR
LES CONDICIONS DEL PAGAMENT DE LES DESPESES PER LA

REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA TITULAT
CONNEXIÓ DEL CARRIL BICI DE CELRÀ AMB GIRONA

ENTITATS QUE INTERVENEN

PARTS

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

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

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. Vist  l’ORDRE  TES/61/2018,  de  7  de  juny,  per  la  qual  s’aproven  les  bases
reguladores per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i
determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de
finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER),
publicat al DOGC núm. 7640 el 12 de juny de 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

Codi
operació

Projecte
Beneficiari
subvenció

Ajut FEDER
Cost total

subvencionable

Taxa de
cofinançament

resultant

PO01-
012562

Connexió del carril
bici de Celrà amb

Girona

Consorci de les
Vies Verdes

457.902,80 € 915.805,60 € 50%

8. Vist que el cost total previst del projecte presentat amb la sol·licitud (IVA inclòs) és de
1.125.555,93 € i que el cost total subvencionable és de 915.805,60 € (IVA no inclòs).

9. Vist que per poder cofinançar el projecte esmentat, a part del finançament FEDER s’ha
rebut més aportacions, com  seria: 53.145,67 € de part del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i 202.378,57 € de part de la Diputació de
Girona. 

10. Vist el conveni de col·laboració entre el CVV i l’Ajuntament de Celrà pel cofinançament i
les condicions d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte  Connexió del
carril  bici  de  Celrà  amb  Girona,  on  l’ajuntament  es  compromet  a  aportar  el
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cofinançament restant necessari per l’execució del projecte  esmentat, així com de la
totalitat de l’IVA corresponent al total del cost del projecte.

11. El  punt  17.4  de  l’ORDRE  TES/61/2018,  de  juny,  per  la  qual  s’aproven  les  bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a l’execució d’actuacions de vies
ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER), estableix que en cas que la persona beneficiària sigui diferent de
l’ens executor,  per  poder emetre la proposta  de certificació semestral  de despeses
caldrà que, prèviament, l’ens executor hagi efectuat pagaments als proveïdors i que la
persona beneficiària també hagi efectuat els pagaments corresponents a l’ens executor.

12. Vist  que  l’Ajuntament  de  Celrà,  com  a  ens  executor,  ha  efectuat  els  pagaments
relacionats amb el projecte d’obra Connexió del carril bici de Celrà amb Girona,  per un
import total de 45.825,60 Euros, IVA exclòs, relatius a l’estudi d’alternatives per a la
connexió  del  carril  bici;  redacció  del  projecte  bàsic  per  la  connexió  del  carril  bici;
redacció  del  projecte  executiu  del  carril  bici;  topogràfics,  geotècnic;  cates  de mur;
informe relatiu a la valoració de les finques; informe relatiu a la reducció de gasos i
redacció de l’avaluació ambiental.

13. Vist  que  l’ens  beneficiari  de  la  subvenció  és  el  CVV  i  per  poder  justificar  les
certificacions  semestrals  de  les  despeses  del  projecte  objecte  de  la  subvenció
esmentada,  el  beneficiari  ha  d’haver  efectuat,  prèviament,  els  pagaments
corresponents  que  l’ens  executor  ha  realitzat  per  les  despeses  relacionades  amb
l’execució del projecte tal com especifica el punt 17.4 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7
de juny.

14. D’acord amb els antecedents, es creu convenient signar un conveni amb l’Ajuntament
de Celrà per regular les condicions dels pagaments efectuats, com a ens executor, en
concepte de les despeses de redacció del projecte d’obra  Connexió del carril  bici de
Celrà amb Girona, objecte de la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució
d’actuacions de vies ciclistes.

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

PACTES

Primer. Objecte del conveni
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions del pagament per
part del Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant CVV) a l’Ajuntament de Celrà,
que  aquest  últim  ha  realitzat,  com  a  ens  executor,  en  concepte  de  les  despeses
relacionades amb la redacció del  projecte d’obra  Connexió del  carril  bici  de Celrà amb
Girona, presentat a la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de
vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER).

Segon. Obligacions del Consorci de les Vies Verdes de Girona
El CVV procedeix al pagament de l’import de 45.825,60 € (IVA no inclòs) a l’Ajuntament de
Celrà  en  concepte  de  les  despeses  relacionades  amb  la  redacció  del  projecte  d’obra
Connexió del carril bici de Celrà amb Girona,  d’acord amb la documentació aportada per
l’Ajuntament i amb el punt 17.4 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, on s’estableix que
en cas que la persona beneficiària sigui diferent de l’ens executor, per poder emetre la
proposta de certificació semestral de despeses caldrà que, prèviament, l’ens executor hagi
efectuat pagaments als proveïdors i que la persona beneficiària també hagi efectuat els
pagaments corresponents a l’ens executor.
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Tercer. Obligacions de l’Ajuntament de Celrà
L’Ajuntament de Celrà accepta el pagament esmentat en el pacte anterior i procedeix a fer
un ingrés per import de 16.528,83 € (IVA no inclòs) a favor del CVV, en el termini d’un mes
a comptar des de la data de recepció del pagament esmentat en el pacte segon d’aquest
conveni. 

Aquest import representa la diferència del total de les despeses de redacció de projecte que
no han quedat cobertes amb finançament extern, d’acord amb el detall següent:

- cost total despeses redacció projecte: 45.825,60 €
- part proporcional de finançament FEDER:  18.803,71 €
- part proporcional de finançament del Departament d’Empresa i Coneixement:

2.182,42 €
- part  proporcional  de  finançament  de  l’aportació  de  la  Diputació  de  Girona:

8.310,65 €
- diferència per cofinançar: 16.528,83 €

En aquest  conveni  s’ha imputat  el  4,11% i la part  restant  (95,89%) en el  conveni  de
col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci del es Vies Verdes pel cofinançament
i les condicions d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte connexió del carril
bici de Celrà amb Girona.

L’ingrés de l’import esmentat s’ha d’efectuar en base a l’acord de Ple de l’Ajuntament de
Celrà de 13 de novembre de 2018 i al conveni de col·laboració  entre el CVV i l’Ajuntament
de Celrà pel cofinançament i les condicions d’execució, direcció i lliurament de les obres del
projecte  Connexió del carril  bici de Celrà amb Girona,  on es comprometia, entre altres,
aportar el finançament del projecte fins a un 50% del total del cost del projecte, així com la
totalitat de l’IVA corresponent.
Si es creu convenient, aquest ingrés es podrà compensar amb qualsevol pagament pendent
de rebre de part del CVV o de la Diputació de Girona, previ acord d’ambdues parts.

Quart. Termini de vigència 
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà el 31 de
desembre de 2020 i podrà ser prorrogat per un altre any més per acord d’ambdues parts
mitjançant addenda. 

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

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

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

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

a la pròrroga.
j) Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.

Novè. Compensació i reintegrament

Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer d’aquest conveni,
no  s’ha  fet  l’ingrés  corresponent,  el  CVV  podrà  compensar  el  deute  pendent  amb  el
pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol concepte,
amb el CVV o amb la Diputació de Girona.
Si una vegada justificades les despeses relacionades amb la redacció del projecte objecte
d’aquest  conveni,  aquestes  no  són  acceptades  per  l’ens  concedent  de  la  subvenció,
l’Ajuntament  haurà  de  fer-se  càrrec  d’aquest  import,  excepte  si  aquest  fet  és
responsabilitat imputable al CVV.

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

Desè. 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.
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.

Onzè. Clàusula d’atribució de competències 
En  relació  a  aquest  conveni  aprovat  per  resolució  de  Presidència  del  CVV  i  el  Ple  de
l’Ajuntament de Celrà, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori correccions d’errades
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per resolució de
Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment administratiu.
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració en el
lloc i la data que s’assenyalen a les signatures electròniques d’aquest document.

Girona,
Pel Consorci de les Vies Verdes, 
Eduard Llorà Cullet Jordi Batllori i Nouvilas
President Secretari

Celrà,
Per l’Ajuntament de Celrà
Daniel Cornellà Detrell Rosa Maria Melero Agea
Alcalde Secretària

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

11.  DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA  3/2020  MITJANÇANT  CONCESSIÓ  DE  SUPLEMENT  DE
CRÈDIT (expedient X234/2020).

L’alcalde  explica  que  es  tracta  d’una  modificació  de  60.000  €  provinents  del
remanent líquid de Tresoreria i que han de servir per a millores urbanes. Un cop feta
la reunió amb el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i, veient
que no serà ràpid que facin el projecte de la variant i l’executin, s’ha cregut necessari
fer una segona fase de millores al carrer Ter doncs hi ha hagut alguna instància que
alguns sectors del carrer estan molt malmesos. 

I aquest govern ha decidit arreglar-lo per poder conduir amb les màximes garanties
possibles.

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

ANTECEDENTS DE FET

1.  Per  poder  atendre  el  pagament  de  les  obligacions  que  es  detallen  a  la  part
dispositiva d’aquest acord, per a les quals les consignacions previstes  són insuficients
en el pressupost ordinari actual, estem davant unes despeses específiques que no es
poden demorar, es necessita tramitar l’expedient de concessió de  suplement de crèdit
que caldria finançar amb romanent líquid de tresoreria.

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

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

FONAMENTS DE DRET

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



                                                 Acta 5/2020
                       14 de juliol de 2020

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

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

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

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

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

5.  La  Disposició  addicional  sisena  de  la  LO  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  que  disposa   com  podem  aplicar  aquest
superàvit.

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

ACORD

Primer. Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificació  pressupostària  número
3/2020, mitjançant  concessió  de  suplement  de  crèdit,  que  es  finança  mitjançant
romanent líquid de tresoreria, d’acord amb el detall  següent

Pressupost de despeses :

 Aplicació 
pressupostària 

 Descripció  Crèdits inicials 
 Modificació en 

augment 
 Crèdits defintius 

21.1532.61900 Millores urbanes 28.067,29               60.000,00        88.067,29         

28.067,29              60.000,00        88.067,29        

Pressupost d’ingressos :

 Subconcepte  Denominació  Previsió inicial  Modificació   Previsió definitiva 

12.87000 RLT per a despeses generals. 1.563.633,00         60.000,00        1.623.633,00   

Total ingressos 1.563.633,00         60.000,00        1.623.633,00   
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Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

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

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

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

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

Vots a favor (13)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,
senyora Eulàlia  Ferrer Benito,  senyor Daniel  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram
Aymerich Besalú.

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

GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

12. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY DE 2020,
DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI (expedient x542/2020).

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i
Igualtat,  que llegeix la proposta següent:

Els nostres drets són els vostres drets, el meu orgull és el teu orgull

El 28 de juny és el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual en
record dels anomenats fets de Stonewall –Estats Units- que van tenir lloc el 28 juny de
1969, fa ja més de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals van dir
prou per primer cop a la discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles i
va néixer el moviment d’alliberament LGTBI. 

Aquest 2020 és un any atípic, marcat per la influència de la Covid-19, que ens ha
obligat a recloure’ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, i això ha
permès observar quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBI en el seu
àmbit més proper com és la casa familiar. I hem de dir que, si bé a Catalunya la
immensa majoria de les persones LGTBI no s’han vist vexades per la seva identitat o
orientació  sexual,  s’han  detectat  alguns  casos  de  LGBTI-fòbia  a  la  pròpia  llar,  en
especial de persones trans* molt joves, així com també la deplorable LGBTI-fòbia a les
xarxes socials i algun cas puntual en espais púbics. 
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Avui a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les persones LGTBI
amb  l’aprovació  de  la  Llei  11/2014  per  a  garantir  els  drets  de  lesbianes,  gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a eradicar l’homofòbia,
la  bifòbia  i  la  transfòbia,  com  són  els  Serveis  d’Atenció  Integral  LGBTI  (SAI),
desplegats  a  tot  el  territori,  que  des  de  la  proximitat  s’han  convertit  en  punt
d’informació, assessorament, recolzament de les persones LGTBI i de visibilització del
col·lectiu  i  on  estan  pivotant  les  polítiques  públiques  LGBTI  transversals,
independentment de que aquestes visquin en una gran ciutat o en el poble més petit.

I també, com a institució, des del municipi de Celrà volem reivindicar i defensar els
drets del col·lectiu LGTBI, i atès que encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a casa nostra,
fem una crida a les persones afectades a no callar i utilitzar els canals que tenen al seu
abast en el nostre municipi i comarca, i convidem a tota la ciutadania a que s’impliqui
en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI. Al cap i a la fi, els drets del
col·lectiu LGBTI són els drets de tothom, ja que el respecte envers els altres ha de ser
patrimoni de tota la societat i no sols dels col·lectiu discriminats.

I  per això,  donem suport  i  fem pròpies les reivindicacions que el  Consell  Nacional
LGBTI fa públiques en el seu manifest: 

El rebuig de la decisió del Tribunal Suprem del passat 1 de juny que prohibeix als
ajuntaments penjar la bandera de l’Arc de Sant Martí; la limitació de la llibertat que en
el Registre Civil encara impedeix el registre de les famílies homoparentals o el canvi de
nom de les persones trans*; que des de Catalunya es pugui gestionar el dret d’asil i la
protecció de manera especial d’aquelles persones LGTBI que es troben en situacions
vulnerables i de les que no han pogut accedir a una regularització de la seva situació
legal.

Cal avançar també de la mà de totes les administracions catalanes, en la formació
específica pel professorat de la diversitat i de la realitat LGTBI, que permeti la creació
d’espais segurs i  de confiança per l’alumnat LGTBI,  respectuosos i  lliures d’LGTBI-
fòbia,  i  la  modificació  de  tots  els  impresos  i  formularis  administratius  de  caràcter
sexista i/o binarista.

En el camp de la salut cal garantir el dret  a la reproducció assistida a dones lesbianes
i als homes trans* i  la reducció de les llistes d’espera en aquest camp.

Cal continuar la descentralització del Servei de Trànsit, que atén les persones TRANS*,
implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per facilitar
els processos de transició arreu.

Promoure  i  fomentar  de  manera  activa  la  visibilitat  i  apoderament  de  les  dones
Lesbianes que, tot i realitzar una important  tasca dins les associacions, sovint són
invisibilitzades com a lesbianes darrere de les inicials  LGTBI així  com les persones
Bisexuals que, tot i representar un alt percentatge de la població LGTBI, no tenen veu
pròpia dins les organitzacions LGTBI. Les persones no binàries també han de poder ser
reconegudes per la societat en els documents i en els espais de participació.

Millorar l’accés a la informació de les persones sordes lgbti en igualtat de drets de la
resta de ciutadania, la creació i administració d’un d’espais inclusius i segurs per a les
persones  grans  LGTBI  i/o  intergeneracional  LGTBI  (residència,  apartaments  amb
serveis, etc.) així com la formació de les persones que treballin amb persones grans i
dependents.

Tenir molt present el món rural,  on el nombre de persones del col·lectiu LGTBI és
menor i a més està més disseminat, ajudant a disposar d’espais de trobada i oferir
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serveis de suport al col·lectiu i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des de
l’administració de proximitat.

Finalment, continuar implementant la Llei 11/2014 adaptant-la a les noves necessitats
i  traduint  els  seus  articles  en  accions,  protocols  i  Plans  executius  de  polítiques
públiques d’una manera integral on totes les administracions i la societat civil i trobin
els espais en comú per fer-ho possible.

Per part de l’Ajuntament de Celrà assumim el compromís de visibilitzar el 28 de juny i
mantenir, la resta de l’any, el compromís amb el dret a ser, vestir-se, expressar-se i
estimar com cadascú vulgui, amb tots els drets i tot l’orgull. 

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

Aprovar la Declaració Institucional del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.

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

Vots a favor (13)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,
senyora Eulàlia  Ferrer Benito,  senyor Daniel  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram
Aymerich Besalú.

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

GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

13.  MOCIÓ  PER  L’IMPULS  D’UNS  SERVEIS  PÚBLICS  MANCOMUNATS  A
NIVELL COMARCAL  (expedient x600/2020).

L’alcalde explica que es tracta de la necessitat de crear alguns serveis que siguin
públics i gestionats a nivell comarcal per tal que els ajuntaments petits, com ara el
de Celrà i altres, ho puguin fer de manera individualitzada. 

Tot seguit, llegeix la proposta que se sotmet al Ple:

D’ençà  que  vivim  en  una  crisi  econòmica  i  social  permanent,  la  ciutadania  i  els
consistoris  hem  vist  de  manera  clara  que  cal  canviar  el  model  individualitzat  de
planificació,  serveis  públics  i  equipaments  que  caracteritzava  la  política  municipal
abans del 2008.

Les diferents crisis ens han ensenyat que els serveis municipals cal que siguin públics i
mancomunats entre els diferents pobles i ciutats de la comarca o per proximitat. No
podem  deixar  en  mans  de  l’empresa  privada  serveis  essencials  com  els  serveis
funeraris o el servei d’abastament d’aigua.
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La gestió de la mort i els serveis que comporta ha sigut un debat molt present els
darrers  mesos i  anys  arreu del  nostre  país.  Aquest  debat  s’ha vist  accentuat  pels
milers de persones que han mort al llarg d’aquesta pandèmia. Els ajuntaments com el
de Celrà vam aprovar mesures extraordinàries destinades a la contenció del COVID-19
sobre serveis funeraris municipals per establir els serveis més bàsics per uns 1.700-
1.900  euros  aproximadament.  Tanmateix,  sabem  que  no  sempre  l’empresa  posa
aquest preu de sortida quan els usuaris hi contacten i que, sovint, no és el preu que
acaben assumint les famílies, més preocupades per altres qüestions. Amb o sense
pandèmia  els  serveis  funeraris  no  poden  basar-se  en  criteris  mercantils,  buscant
sempre el benefici econòmic.

La gestió del servei d’abastament d’aigua també cal que retorni a una gestió pública,
doncs és un servei bàsic que en  cap cas ha de ser utilitzat per generar beneficis a
costa de la ciutadania.

En aquest sentit, entenem que l’Ajuntament de Celrà ha de treballar amb la resta de
municipis  de  la  comarca  o  pròxims  per  planificar  quina  és  la  millor  solució  per
aconseguir  a  la  comarca  que  aquests  serveis  essencials  siguin  de  gestió  pública,
mancomunats o amb altres fórmules associatives que no tenen caràcter d’ens local
sinó que poden ser  ens instrumentals  amb personalitat  jurídica pròpia (consorcis  i
societats  mercantils  de  capital  íntegrament  públic  pertanyent  a  diverses  entitats
locals), amb preus dignes i amb uns criteris que superin els interessos del mercat.

Posar en pràctica l’acció d’associar-se voluntàriament amb altres ens locals per crear
un ens local supramunicipal seria una gran noticia per a la comarca.

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. Que  Celrà  s’uneixi  amb els  municipis  de  la  comarca  que  ho  desitgin  per
començar  a  treballar  per  associar-se  voluntàriament  per  crear  un  ens  local
supramunicipal per prestar serveis, en especial, el servei d’abastament d’aigua potable
i/o el servei de tanatori.

Segon. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca del Gironès,  a la
Diputació de Girona i al Consell Comarcal del Gironès.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Manel Roqueta Casalprim, portaveu del GM PSC-
CP, que diu que vota a favor de la moció. Però pel que fa a la creació d’un ens
supramunicipal, considera que el Consell Comarcal ja pot fer perfectament aquesta
funció o, fins i tot, dins del Consell també s’hi podria crear aquest ens. 

L’alcalde respon que també està totalment d’acord i que ja troba conforme que sigui
el mateix Consell Comarcal qui faci aquesta funció. El que es pretén amb aquesta
moció és posar ja en marxa aquest objectiu, i  si  el Consell  Comarcal es posa al
davant i ho comença, millor que millor.

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

14. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per
raó d’urgència a la consideració del Ple municipal un assumpte no comprès dins de
l’ordre del dia i que correspon a l’aprovació de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes pel Clima
i l’Energia Sostenible.

L’alcalde  indica  que  aquest  assumpte  està  molt  vinculat  al  Consell  Comarcal  del
Gironès  ja  que  avui  hi  ha  hagut  una  reunió  d’alcaldes,  alcaldesses,  regidors  i
regidores on s’ha tractat l’adhesió al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible.

Aquest Pacte d’Alcaldes substitueix l’anterior que Celrà ja en forma part però al qual
encara l’Ajuntament no està adherit perquè fins ara no ha existit aquesta necessitat.
Però per tal que el Consell Comarcal del Gironès pugui obtenir recursos per fer una
oficina  de  transició  energètica  per  als  municipis,  aquests  han  d’estar  adherits  a
aquest nou pacte d’alcaldes. I donat que no n’hi ha perquè tots els ajuntaments ja
estem adherits al pacte anterior, el motiu de la urgència és aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament de Celrà al pacte d’alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible.

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

L’alcalde fa la proposta següent:

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel
Clima i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme
de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 

El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
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Les  autoritat  locals  i  regionals  en  qualsevol  situació  socioeconòmica  o  ubicació
geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les
diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat accions per
reduir  les  emissions,  l’adaptació  continua  essent  un  complement  a  la  mitigació
necessari i indispensable.

Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia
segura,  sostenible,  competitiva,  assequible  per  a  tots  els  ciutadans  i  a  contribuir,
d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors més
vulnerables. 

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per
això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques
energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços. 

L'Ajuntament de  Celrà té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes.
Concretament, fa seves les propostes de la UE (octubre 2015) que es compromet a
reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, així com augmentar la
seva resiliència amb l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

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

ACORD

Primer. L’Ajuntament de Celrà fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2  en el seu territori en més del 40
per cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús
de fonts d’energia renovables i l’augment de la resiliència mitjançant l’adaptació als
impactes del canvi climàtic.

Segon. L’Ajuntament de Celrà  es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel  Clima i
l’Energia en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast
del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió
d’Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari base d’emissions i una avaluació
de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per la realització d’aquestes tasques es
comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, coordinadora territorial del Pacte a
les comarques gironines.

Tercer. L’Ajuntament de Celrà  es compromet també a elaborar un informe de
seguiment  cada  dos  anys  des  de  la  data  d’enviament  del  Pla  d’Acció  pel  Clima i
l’Energia que avaluï, monitoritzi i verifiqui els objectius.

Quart. Facultar l'alcalde perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte.

Cinquè. Estic d'acord que l’Ajuntament de Celrà serà suspès de la iniciativa - subjecte
a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina del Pacte - en cas de no presentar els
documents  esmentats  anteriorment  (és  a  dir,  Pla d’Acció pel  Clima  i  l’Energia i
informes de seguiment) dins els terminis establerts.

Sisè. Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el registre a
la  plana  web i  a  la Diputació de Girona per fer possibles les tasques de suport i
coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
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L’alcalde cedeix la paraula al senyor Robert Vilà Brugués, regidor del GM FC-ERC-AM,
que li diu a l’alcalde que havia d’haver dit abans que entrava aquesta proposta amb
caràcter urgent ja que, tot i que ningú ho sabia, els seus companys de l’equip de
govern segurament sí. No hi hagut transparència i no costava res dir-ho, i li estranya
perquè abans sempre ho ha fet i si li sap més greu és perquè precisament el seu
grup municipal mai ha tancat la porta a res.

El Sr. Vilà indica que troba la proposta molt interessant i que precisament per això li
hagués agradat tenir-la abans i demana l’alcalde que per a la propera vegada s’avisi
ni que sigui amb una hora d’antelació. Vota a favor de la proposta doncs creu que és
molt important per al municipi.

L’alcalde respon que li sap greu que el Sr. Vilà digui això ja que no es tracta d’una
qüestió de tenir temps o no, sinó de que tot ha anat molt ràpid i es tracta de fer un
favor al Consell Comarcal i, alhora, un favor a Celrà ja que si la comarca pot guanyar
l’Oficina del Pacte també la guanya Celrà. Aquest  matí  a la reunió dels alcaldes,
alcaldesses, regidors i regidores tothom estava igual que nosaltres però la sort que
ha tingut Celrà és que avui mateix ja celebra el Ple i  s’ha pogut passar aquesta
proposta per urgència. I gràcies a això, Celrà ja està puntuant perquè la comarca
pugui tenir aquesta Oficina. 

A més, l’alcalde destaca que no és el seu grup municipal  qui  governa al  Consell
Comarcal del Gironès i és aquest qui fa arribar la proposta amb caràcter urgent per
tal que l’aprovem. I és el que s’està fent ara mateix i ja ha demanat disculpes al
principi d’aquest punt de l’ordre del dia. A ell tampoc li agrada anar així, però creu
que si és un benefici per a la comarca i de rebot per a Celrà també per coherència
s’havia de fer d’aquesta manera. I li sap greu la crítica del Sr. Vilà perquè creu que
no és justificada. 

El Sr. Vilà aclareix que no és una crítica ni un atac, entén que és un benefici per al
medi ambient i per a tots els ciutadans i ciutadanes, però que no hagués costat res
dir-ho abans. I demana per favor que la propera vegada ho digui abans que comenci
la sessió plenària. 

Vots a favor (13)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  senyor  Josep  Bartis  Fàbrega,
senyora Eulàlia  Ferrer Benito,  senyor Daniel  Jiménez Elvira,  senyora Sònia Fortià
Martí, senyora Montserrat Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram
Aymerich Besalú.

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

GM PSC-CP: senyor Manuel Roqueta Casalprim

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló
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15. RENÚNCIA  DEL  SR.  MANEL  ROQUETA  CASALPRIM  A  LA  SEVA
CONDICIÓ DE REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP (expedient x603/2020).

L’alcalde  explica  que  el  Sr.  Manel  Roqueta  presenta  la  seva  renúncia  a  la  seva
condició de regidor del seu grup municipal dels partits de socialistes de Catalunya.  

Tot seguit, cedeix la paraula al Sr. Roqueta, que diu el següent:

Avui és un dia molt especial,  emotiu i  important.  Avui  acabo un cicle  i  segueix el
projecte, però em feia molta il·lusió dedicar-vos unes paraules. Intentaré ser breu.

La primera cosa que vull fer és donar les gràcies per l’acollida i el tracte rebut tant a
nivell  del  personal  de  l’Ajuntament  (Rosa  M,  Josep...),  com  de  tots  els  grups
municipals com del poble. En tot moment he tingut un tracte immillorable i això vull
remarcar-ho avui en aquest moment. 

Això va començar per casualitat quan en l’enèsim problema informàtic del meu  mòbil
l’Alícia, com sempre, me’l va solucionar. I quan va veure en el llistat de whatsapp que
jo era socialista i que formava part el PSC ella em va dir que la seva germana era la
Dolors, amb la que vaig coincidir a l’executiu de Federació i a partir d’aquí comença
tot. Veig que des de l’any 1995 no hi havia hagut una candidatura del PSC a Celrà però
sí  que es  va  treballar  de  manera  personal  amb l’Entesa.  I  vull  posar  en valor  la
magnífica feina de l’Entesa els anys que va estar governant.

Vaig estar treballant dos anys i mig en un supermercat, 6 dies a la setmana i 8 hores
cada dia, però malgrat que jo no visqués en el poble, jo hi feia vida. El contacte directe
i constant amb la gent fa que facis vida en el poble i em sentia amb capacitat per
poder fer aquesta candidatura. I us puc assegurar que després d’haver passat aquest
temps,  tant  al  supermercat  com aquí  em quedarà  que  sempre  més  formaré  part
d’aquest poble. 

Sóc un militant del PSC convençut de tota la vida i penso que allà on jo puc treballar
per l’ideal del meu partit ho he de fer. I és l’ideal de treballar per un món just, sense
les ratlletes que delimiten els països com si no existissin, un món on treballar per on hi
hagi una desigualtat de qualsevol tipus. I aquesta és la meva idea, treballar per a una
societat igual i sense injustícies. 

Estic llegint un llibre i he trobat una definició que possiblement no sigui filosòficament
molt potent però que per a mi explica molt bé el tipus de societat per la qual jo lluito.
És una frase d’un llibre d’una escriptora alemana, la Carolin Emcke, que diu:  Sólo
donde hay pluralidad puede florecer la libertad del que es diferente, del que piensa de
un  modo  distinto.  Sólo  en  una  sociedad  liberal  puede  haber  espacio  para  la
contradicción, las dudas sobre uno mismo y la ironía como género representativo de lo
ambiguo. 

Per a mi aquesta és una definició magnífica del que és una societat i quasi es podria
definir com aquella frase de viu i deixa viure. I a partir d’aquí vols un món millor, però
no  es  fa  llegint  frases  d’aquestes.  Ens  emboliquem  amb  l’Alícia  per  fer  una
candidatura, el partit ens diu endavant i comencem a fer un grup. I una vegada entres
en aquest sistema comences des d’abaix i  els ideals sempre hi seran, perquè sinó
deixes de ser socialista.

I tenim dues vies. Una és donar veu i per això el nostre butlletí deia  La teva veu a
l’Ajuntament  i portar la veu dels socialistes de Catalunya a aquest Ajuntament.
L’altra és treballar per les coses concretes, del dia a dia, com que hi hagi un servei de
Porta a Porta que funcioni el màxim de bé. Treballar en aquest temps tan trist que

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



                                                 Acta 5/2020
                       14 de juliol de 2020

hem passat de la pandèmia ja no és treballar per la gent, és cuidar la gent. I estar pel
carrer, per cuidar que els passos de vianants estiguin ben marcats.

Pitu,  els passos de vianants de la carretera de Juià estan perfectament ben il·luminats
perquè me’ls he mirat. Es tracta d’això, d’unes escoles que estiguin perfectament per a
la mainada, d’unes festes que són importants com la del Bernat Banyut, que em va
encantar i  ja us ho vaig dir l’altra vegada. Es tracta d’aquestes petites coses però
també es tracta de treballar per als grans i fer projectes. Jo remarco tres: el carril bici,
que és una obra magnífica que portarà molta gent a Celrà i als quals s’ha de portar a
dins  del  poble  que  consumeixin  i  que  comprin;  la  Torre  Desvern  amb  el  Centre
d’Interpretació  de  les  Gavarres,  cultura,  encert  i  conservació  per  al  poble.  La
conservació  d’un edifici  del  segle  XIII  per  al  poble  és  patrimoni  arquitectònic  que
funciona molt bé. I, el tercer projecte,  la variant de Celrà que serà importantíssima
per a tota la gent del poble i amb la qual es guanyarà. Però tan sols demana que es
parli amb els negocis perquè moltes vegades aquestes variants els perjudiquen i cal
comentar-ho amb ells per veuré què en pensen, com creuen que s’hauria de fer, posar
plafons informatius a l’altre costat que els anunciïn. És una obra magnífica que portarà
molts beneficis al poble i hi estic totalment d’acord des del primer dia. 

Fins aquí la part concreta de la meva intervenció. Estic fantàsticament content perquè
m’ho he passat molt bé, haig de marxar perquè estava ja tot previst però us asseguro
que m’ho he passat molt bé i he sigut molt feliç aquí. 

Però ara ve la part més important de la meva intervenció: és el futur, té nom propi i es
diu Alícia. Estic convençut que l’Alícia ho farà molt bé.

Ho faràs molt bé, Alícia, perquè tens molt caràcter per fer això. Ets molt treballadora i
ho sé perquè he estat treballant amb ella dos anys i mig i recordaré sempre aquell run
run davant del meu tauler de carnisseria i ella davant amb el seu carro de fruites i
verdures tot el  matí  sense parar.  És una persona treballadora al  màxim i  això ho
portarà a l’Ajuntament i anirà bé per al poble. És una persona respectuosa i amable
amb la gent fins a límits  al  màxim i  això és també bo per al  poble.  Però té una
característica indispensable per a ser regidora d’aquest poble,  i  és que li  fa molta
il·lusió. Li fa molta il·lusió ser regidora de Celrà, treballar per a la seva gent, servir els
homes i dones d’aquest poble.
Alícia, de vegades em dius que et fa respecte. I tant que t’ha de fer perquè faràs una
des les coses més maques que puguis fer a la teva vida, que és servir la gent des del
teu Ajuntament, però ho faràs molt i molt bé i, a més, estaràs molt acompanyada
perquè tindràs la teva família al costat: en Diego, l’Albert, en Dídac, en Joan. Tindràs a
la Dolors, la teva germana, una militant socialista i sindicalista de tota la vida que va
ocupar càrrecs molt importants i de la que tindràs la seva passió per aquest partit i
aquesta idea. 

Tindràs la Federació del partit al costat, l’Òscar i en Lluís. No sabeu com us agraïm la
vostra presència en la presentació del partit a l’Ateneu. Aquell dia en Miquel Iceta tenia
un acte importantíssim a Barcelona en la presentació d’un llibre però va venir.  Us
agrairem sempre el fet que estigués en Miquel aquí aquell dia.      

I tindràs la gent de la candidatura que estarem amb tu. No faré tants viatges a Celrà
perquè, lògicament,  la feina del dia a dia la faràs tu però si  em tindràs a la teva
disposició via correu, via telèfon, via whatsapp. I, per tant, aquí estarem seguint amb
aquest projecte. 

Quan vaig fer l’acte de presentació a l’Ateneu, vaig acabar amb uns versos de Salvador
Espriu i avui vull acabar també fent un regal a tots perquè estic molt content. Avui la
meva dona, l’Antònia, sortirà també en aquest Ple i recitarem el vers que tu i jo sabem
i que el tenim de l’any que ens vam casar, fa un any i mig més o menys, i que l’hem
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fet servir altres vegades perquè és una meravella. És un brindis irlandès anònim i que
us el dedico a tots plegats:

Que tingueu sempre paraules càlides als vespres freds, la lluna plena gran en
la nit fosca i el camí de baixada fins a casa.   

Fins sempre, Celrà. Adéu.
L’alcalde intervé per dir que en nom del poble de Celrà li dóna les gràcies per tota la
feina que ha fet en l’any i pico que ha estat entre nosaltres. Tot i no viure aquí, el Sr.
Roqueta ha fet de celranenc participant en les activitats, assistint, preguntant, venint
a l’Ajuntament per mirar les coses. Ha exercit el paper que la ciutadania li va donar i
ho ha fet amb molta energia i alegria i amb ganes de construir poble i de compartir
la idea de fer un Celrà millor, que és el que mou totes les persones que estem ara
aquí.
El Sr. Roqueta ho ha fet i en nom del poble de Celrà se li agraeix i espera que la
persona que el segueixi sigui tan bo o més del que ell ha fet fins ara. I moltes gràcies
per tot. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Robert Vilà Brugués , portaveu del GM FC-ERC-
AM, que diu al Sr. Roqueta que ha sigut un gran company i li hagués agradat que s’hi
hagués estat més temps per haver-lo convençut entre tots els companys de poder
votar a favor d’una moció per l’autodeterminació. El Sr. Brugués indica que ha fet
molt bona feina, que ha donat consells i idees, una gran feina. Creu que se’l trobarà
a faltar doncs marxa una gran persona i espera veure’l sovint per Celrà. Li dóna
moltes gràcies per la seva atenció i la seva feina. 

L’alcalde cedeix la paraula al  senyor David Mas Roselló,  portaveu del GM JXCAT-
JUNTS, que diu al Sr. Roqueta que és una persona estupenda, molt agradable de
tracte i ha estat realment un plaer tenir-lo com a company a l’Ajuntament. Desitja
que a l’Alícia li vagi molt bé i que doni el cop de mà que ha donat ell durant tot
aquest temps.  

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde,
que indica que en Dani ha parlat com a alcalde i ell com a portaveu del seu grup
municipal.  Agraeix al  Sr.  Roqueta la seva perspectiva constructiva  en l’àmbit  del
debat municipal malgrat les visions oposades en alguns temes d’àmbit nacional però
si  és  cert  que els  debats  en altres  ajuntaments  acostumen a ser  de desgast  és
d’agrair  la posició que ha mantingut sempre aquí el Sr.  Roqueta en els diferents
temes fins i tot en els quals no s’hi ha estat d’acord, amb una visió constructiva i
molt conciliadora. És d’agrair el seu pas per aquí, la seva manera de funcionar i la
seva actitud i la bona relació que ha existit al marge de les sigles polítiques. Ha estat
una grata  sorpresa i  se’l  trobarà a faltar  en el  plenari  d’aquesta  corporació.  Per
finalitzar, li dóna les gràcies per tot.

L’alcalde  indica  que  a  l’Alícia  se  li  donarà  la  benvinguda  en  el  Ple  del  mes  de
setembre.

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
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1. El dia 15 de juny de 2019 es va constituir l’Ajuntament de Celrà amb 13
regidors: 8 de la candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista (CUP-
AMUNT), 3 de Fem Celrà- Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(FC-ERC-AM), 1 del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
(PSC-CP) i 1 de Junts per Celrà (JxCAT-JUNTS).

 
2. El dia 7 de juliol de 2020 el Sr. Manel Roqueta Casalprim, regidor del PSC-
CP,  compareix  davant  la  secretària  de  la  corporació  i  de  l’alcalde  per
manifestar la seva renúncia i ratificar-la.

3.  La  secretària  de  la  corporació  ha  emès  informe sobre  el  procediment  i
legislació aplicable.

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 6.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, assenyala
que “la determinació del número de membres de les corporacions locals, el
procediment per la seva elecció, la duració del seu mandat... són els regulats
en la legislació electoral”.

2. L’article 9.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre estableix
que  “... el regidor perdrà la seva condició, entre d’altres, per renúncia, que
haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la corporació.”

3. L’article 182 de la Llei orgànica del règim electoral general, modificat per LO
1/2003, de 10 de març, estableix que en cas de renúncia, entre d’altres, l’escó
s’atribuirà al  candidat o en el seu cas al  suplent de la mateixa llista a qui
correspongui atenent al seu ordre de col·locació.

4. La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, estableix
el procediment a seguir en relació amb la substitució de càrrecs representatius
locals.

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

ACORD

Primer. Prendre coneixement de la renúncia del Sr. Manel Roqueta Casalprim a
la seva condició de regidor del grup municipal  del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) a l’Ajuntament de Celrà.

Segon. Instar la Junta Electoral la designació de/la candidat/a següent de la
llista perquè expedeixi la credencial corresponent.

Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Manel Roqueta Casalprim.

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

II
PART DE CONTROL

16. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA.

DECRET DESCRIPCIO DEPARTAMENT

2020DECR000451
CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA DIRECTORIAL: 7 JULIOL 2020

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000450
AIXECAR SUSPENSIO EXECUCIO CONTRACTE SERVEI MENJADOR
EB

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000449 APROVACIO LIQUIDACIO TAXA ESCOMBRARIES SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2020DECR000448 APROVAR LIQUIDACIO TAXA PRESTACIO SERVEI GESTIO 
RESIDUS

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2020DECR000447 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PRIMERA OCUPACIO HABITATGE 

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000446 AUTORITZACIO CONCESSIO DRET FUNERARI SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
2020DECR000445 AUTORITZACIÓ CONCESSIÓ DRET FUNERARI SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
2020DECR000444 AUTORITZAR TRASPAS DRET FUNERARI SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
2020DECR000443 AUTORITZAR TRASPAS DRET FUNERARI SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
2020DECR000442 RELACIO FACTURES F2020-26 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2020DECR000441
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
INICI ACTIVITAT ECONOMICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000440
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000439
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000438
NOMENAMENT MEMBRES NOVA MESA GENERAL DE 
NEGOCIACIO

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000437
CONCESSIO AUTORITZACIO PER ORGANITZAR UN CICLE DE 
CONCERTS

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2020DECR000436
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000435
AMPLIACIO JORNADA LABORAL PER FER TASQUES DE NETEJA 
PEL COVID19

RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000434 RECTIFICACIO NIF SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000433 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: MUNTATGE I 
MANTENIMENT INSTAL ELECTRICA PARC CORS

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000432 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000431 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: TREBALLS MANTENIMENT 
ESPAIS MUNICIPALS

SPU - SERVEIS PÚBLICS, INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2020DECR000430
REQUERIMENT NETEJA FINQUES CADASTRALS                                

SPU - SERVEIS PÚBLICS, INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2020DECR000429 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: TRACTAMENT 
FITOSANITARI DELS TIL·LERS

SPU - SERVEIS PÚBLICS, INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2020DECR000428 EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIO

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000427 ADJUDICACIÓ CTE MENOR: COORDINACIO SEMINARI 
BIBILIOTEQUES ESCOLARS LA LLERA DEL TER

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000426 ACCEPTACIO DESISTIMENT SOL·LICITUD OBTENCIO LLICENCIA URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
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URB OCUPACIO TEMPORAL VIA PB ACTIVITATS

2020DECR000425 DONAR-SE PER ASSABENTAT D'ACTIVITAT ECONOMICA 
INNOCUA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000424 RETORNAR GARANTIA DEFINITIVA SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000423
DONAR-SE PER ASSABENTAT D'ACTIVITAT ECONOMICA 
INNOCUA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000422
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000421
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000420
CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: CABALITREME DE FANGS PER
CENTRIFUGA EDAR

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000419
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: MAQUETACIO I IMPRESSIO 
LLIBRE

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000418 RELACIO FACTURES F2020-25 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA
2020DECR000417 AUTORITZACIÓ ÚS ESCOLES VELLES CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2020DECR000416
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: BOMBES DE 
FERRIC PER A L'EDAR

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000415
SOL SUBVENCIO DIGI: PUBLICACIONS D'INTERÈS LOCAL 
EDITADES PER AJUNTAMENTS

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000414
ADJUDICACIÓ CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: PAPERERES I 
BANCS

SPU - SERVEIS PÚBLICS, INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2020DECR000413
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000412
ACCEPTACIO SUBV: LINIA 1 DEL PLA A L'ACCIO 2020-2021

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000411
AUTORITZAR PAGAMENT DIETES I ASSISTENCIA A ORGANS 
GOVERN JUNY 2020                                                                              

RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000410 AUTORITZACIO US SALA AUDIOVISUALS TEATRE ATENEU             CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2020DECR000409 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: SERVEI TECNIC CONCERTS 
RESSUPO

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2020DECR000408 AUTORITZACIO PERMIS ABOCAMENT AIGUES RESIDUALS A 
L'EDAR

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000407 APROVACIO FACTURES F2020-24                                                       INT - INTERVENCIO

2020DECR000406
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000405
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: 3 ACTUACIONS 
D'ADEQUACIO PARC CORS-GUINARD

SPU - SERVEIS PÚBLICS, INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2020DECR000404
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000403
DEVOLUCIO MATRICULES CASAL NATURA PER NO FER-SE 
L'ACTIVITAT                                                                                             

INT - INTERVENCIO

2020DECR000402
APROVACIO LIQUIDACIO TAXA PRESTACIO SERVEI GESTIO 
RESIDUS

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2020DECR000401
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000400
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: ASSESSORAMENT COMERÇ
LOCAL

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ,
COMERÇ I CONSUM

2020DECR000399
ACCEPTACIO SUBV OSIC: ELABORACIO I MILLORA 
INSTRUMENTS DESCRIPCIO ARXIU MUNICIPAL

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000398  AUTORITZACIO US SALA AUDIOVISUALS ATENEU                          CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS
2020DECR000397 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 16 JUNY 2020        SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000396
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBM: CARRO NETEJA VIARIA

SPU - SERVEIS PÚBLICS, INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2020DECR000395
ADJUD CTE MENOR SUBM: INSTAL·LAR MOTOR ESTACIO 
BOMBEIG CLIMA CC LA FABRICA

SPU - SERVEIS PÚBLICS, INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2020DECR000394
INICIAR EXPED ADM PER TRAMITAR CTE ADM SERVEIS 
ANELLAMENT CIENTIFIC D'OCELLS

MA - MEDI AMBIENT

2020DECR000393 AUTORITZACIO TRASPAS DRET FUNERARI SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000392 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: TAULES I 
CADIRES BAR

ST - SERVEIS TECNICS
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2020DECR000391
EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIO

SS - SERVEIS SOCIALS

2020DECR000390 APROVACIO FACTURES F2020-23                                                       INT - INTERVENCIO
2020DECR000389 CONCESSIO PREMIS PAP 2019 A NOUS BENEFICIARIS MA - MEDI AMBIENT

2020DECR000388
ADJUDICACIO CTE MENOR OBRA: NOUS SERVEIS HIGIENICS AL 
PAVELLO DE LES PISCINES

ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000387
RETORNAR GARANTIA DEFINITIVA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000386
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000385
EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIO

SS - SERVEIS SOCIALS

2020DECR000384
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMININSTRAMENT: 6 RASPALLS 
LATERALS ESCOMBRADORA

SPU - SERVEIS PÚBLICS, INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2020DECR000383
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000382
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000381 RETORNAR GARANTIA DEFINITIVA CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000380 ACOLLIMENT SUBV DDGI: FINANÇAMENT ACCIO PROMOCIO I 
FOMENT ACTIV FISICA I ESPORT

ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000379 DEC ACOLLIMENT SUBVENCIO DIPSALUT PM 07                             SAP - SERVEIS ATENCIO PERSONES
2020DECR000378 DEC REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE                                            SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
2020DECR000377 SOL·LICITUD SUBV DDGI: DESPESES FINANÇAMENT EMD SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
2020DECR000376 APROVACIO LIQUIDACIO TAXA PRESTACIO SERVEI RESIDUS SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2020DECR000375 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: ADEQUACIO SECTOR MAS 
RAFART PEL TEMPORAL GLORIA

SPU - SERVEIS PÚBLICS, INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2020DECR000374 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: TREBALLS SENYALITZACIO 
VIARIA

SPU - SERVEIS PÚBLICS, INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2020DECR000373 CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO 300 
MASCARETES

SPU - SERVEIS PÚBLICS, INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2020DECR000372 CONVOCATORIA SESSIO PLENARIA: 9 DE JUNY DE 2020 SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
2020DECR000371 APROV MEMORIA NOUS SERVEIS HIGIENICS PAVELLO PISCINA ST - SERVEIS TECNICS
2020DECR000370 APROVACIO FACTURES F2020-22                                                       INT - INTERVENCIO

2020DECR000369
ADJUD CTE MENOR SERVEIS: TALLER CAPACITACIO 
COMPETENCIES LABORALS 

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ,
COMERÇ I CONSUM

2020DECR000368
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000367
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000366
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000365
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US 
PUBLIC LOCAL

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000364
ATORGAMENT LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL TERRENYS US 
PUBLIC LOCAL

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000363
APROVACIO PLA SEGRUETAT I SALUT REURBANITZACIO CARRER
LEGAZPI                                                                                                   

CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000362
ADJUDICACIÓ CTE MENOR SUBMINISTRAMENT:  MOBILIARI 
IKEA                                                                                                          

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2020DECR000361 REQUERIMENT NETEJA FINQUES CADASTRALS                                ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000360
SOL·LICITUD DIPSALUT PROGRAMA PT10  CONTROL PLAGUES    

SPU - SERVEIS PÚBLICS, INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2020DECR000359 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER LLICENCIA URBANISTICA

URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI,
ACTIVITATS

2020DECR000358 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 2 JUNY 2020           SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2020DECR000357
ADJUDICACIÓ CTE MENOR OBRA: SUBSTITUCIO PARCIAL 
TEULAT EDAR

ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000356
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVIES: INSTAL·LACIO FIBRA 
OPTICA EMD

SPU - SERVEIS PÚBLICS, INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2020DECR000355
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS ESTUDI POBLACIO OCELLS 
MUNICIPI

MA - MEDI AMBIENT
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L’alcalde cedeix la paraula al  senyor David Mas Roselló,  portaveu del GM JXCAT-
JUNTS, que pregunta si es pot tractar des d’aquí la seqüència del semàfor nou de la
carretera de Palamós ja que alenteix molt el trànsit tant a l’anada a Girona com a la
sortida a La Bisbal i que produeix molts embussos a la carretera, especialment ara
que la gent passa per aquí per anar a la costa. I demana si es pot fer aquest prec a
la Generalitat per tal que faci alguna variació al respecte. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Robert Vilà Brugués, regidor del GM FC-ERC-AM,
que comenta que quan s’arriba de Bordils i es vol girar a l’esquerra normalment hi ha
un carril al mig per tal que la gent s’hi pari. Aquí ho troba a faltar i fins i tot l’altre dia
dos vehicles van xocar. I demana si es pot tenir en compte aquesta proposta per fer
un carril al mig pels vehicles que volen girar i que la resta de vehicles puguin circular
amb normalitat. 

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

 Pel que fa a la seqüència del semàfor, quan aquest es va posar en marxa ell
mateix va comprovar que era molt curta i es va modificar. Posteriorment, va
haver-hi una incidència en el seu funcionament i es va fer malbé la placa del
semàfor que regulava la seqüència i que provocava que cada 20-30 segons el
semàfor  es  posés  vermell  i  haguessin  moltes  retencions  a  la  carretera.
Aquesta  anomalia  va  tenir  lloc  entre  la  setmana  passada  i  l’anterior  i  va
enviar el tècnic per constatar que això fos així. Un cop es va comprovar que hi
havia  aquesta  incidència  l’empresa  que  el  va  muntar  va  confirmar  que
realment aquesta no era la seqüència pautada inicialment i, al cap d’un dia i
mig el semàfor va estar amb intermitències fins a la substitució de la placa.
De totes maneres, demà farà anar novament el tècnic per verificar que tot
estigui correcte. 

 Pel que fa al carril d’incorporació per a la gent que ve de Bordils per girar a
l’esquerra: tot el que fa referència a pintar la nova senyalització que implicava
el fet d’un semàfor s’encarregava una empresa especialitzada. On hi ha el
semàfor, segons el Pla General hi va una rotonda i això fa que la sortida de
vehicles sigui molt arran del que hagués suposat tenir la rotonda. Per tant,
creu que pot ser una qüestió de que no hi ha suficient espai com per poder
dibuixar  aquest  carril  d’incorporació.  Tot  i  això,  no recorda exactament  el
motiu que va donar l’empresa per no fer aquest carril i ho consultarà amb el
tècnic per si hi ha la possibilitat de fer-ho. I en el proper Ple ho aclarirà. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Vilà, que pregunta el següent:

1. Pel que fa a la nau número 4 que ara ha quedat lliure, es pot plantejar un
nou ús? 

La senyora Rosa Maria Melero, secretària, respon que des del principi la
finalitat  d’aquestes  naus  ha  estat  per  generar  activitat  econòmica  i
fomentar  la  creació  de  noves  empreses  per  facilitar  i  potenciar  la
localització industrial i comercial al municipi i els usos són els que permet
el planejament municipal. 
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2. S’està fent una tanca al carrer Germans Sàbat però no ha vist cap placa
de l’Ajuntament. És correcte?

L’alcalde  respon  que  es  tracta  d’un  particular  que  té  permís  de
l’Ajuntament  per  fer  la  tanca,  però s’ha excedit  i  no s’està  ajustant  a
l’autorització, motiu pel qual ara haurà d’esmenar-ho.  

3. Pel que fa al refugi temporal dels gossos, on estarà ubicat?

La senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Salut i Medi Ambient, respon
que estarà a l’antic safareig de can Quel dels Alls.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Anna M Coll Pascual, regidora del GM FC-
ERC-AM, que vol expressar la preocupació de molts veïns del poble pels “botellons” i
bretolades d’alguns joves i pregunta si l’equip de govern té pensada alguna manera
de posar fre a aquesta situació.

L’alcalde respon que és complicat ja que no sempre es produeixen en el mateix lloc.
Després de la situació dels últims mesos els joves han de sortir, però el problema és
la brutícia. Ja hi ha hagut actuacions per part dels vigilants municipals i hi ha alguns
que ja són major d’edats que han estat sancionats amb multes per embrutir espais,
però tot i  que ja s’hi va treballant al respecte cada estiu sol passar que utilitzen
l’espai públic però de manera incorrecta. Des de l’Àrea de Joventut es treballa amb
tot el jovent del poble per tal d’evitar aquests situacions, però quan la situació és
recurrent és quan apareixen ja els vigilants municipals amb l’eina que tenim, que són
les sancions administratives. Les colles també són canviants perquè hi ha de 13-14
anys fins als vint i pico. 
Els majors d’edat responen per ells, però dels menors els responsables són els seus
pares i mares amb els quals s’ha de fer un treball conjunt per evitar que la situació
es torni a repetir. 

CLOENDA.  Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió,
dóna les gràcies al públic assistent i a tothom que l’escolta per la ràdio, desitja un
bon  estiu  a  tothom i  aixeca  la  sessió  les  21.50  hores  de  la  qual  cosa,  com  a
secretària, dono fe.
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