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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 6/2020
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 31 de juliol de 2020
Horari: de 15.00 h a 15.20 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 15.00 hores del dia 31 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 extraordinària i primera convocatòria, sota la Presidència de
l’alcalde i assistits per mi, la secretària general.

ASSISTENTS

Alcalde 
Sr. Daniel Cornellà Detrell

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

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

Secretària 
Sra. Rosa Maria Melero Agea

Absents
Sra. Eulàlia Ferrer Benito i Sr. Robert Vilà Brugués, que excusen la seva absència.
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DESENVOLUPAMENT     DE     LA     SESSIÓ  

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

I
PART RESOLUTIVA

1. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL  NÚMERO  18  DEL  PLA  GENERAL  D’ORDENACIÓ  URBANA  DEL
MUNICIPI DE CELRÀ (expedient x488/2019)

L’alcalde  recorda  l’objecte  de  la  Modificació  Puntual  número  18  del  Pla  General
d’Ordenació Urbana del municipi. 

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

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària de data 14 de maig de 2019 l’Ajuntament de Celrà va aprovar
inicialment  els  documents  que  integren  la  modificació  puntual  número  18  del  Pla
General  d’Ordenació  Urbana  del  municipi  de  Celrà,  redactada  per  l’arquitecte  Sr.
Joaquim Bover Busquet, per a determinar la cessió gratuïta d’un sòl per destinar-lo a
sistema  viari  d’aparcaments  i  modificar  la  regularització  de  les  determinacions
d’ordenació de l’edificació d’un solar situat al casc antic de Celrà, en la cruïlla dels
Carrers Maria Cristina i carrer dels Àngels.

2. Es va sotmetre la modificació 18 del PGOU de Celrà, juntament amb els documents
que la integren, a informació pública pel termini d’un mes mitjançant un anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 102, de data 28 de maig de 2019, al
Punt Avui  de  data  23 de maig de 2019,  a  l’e-tauler de la pàgina web i  al  tauler
d’edictes de la corporació. I es va notificar a la propietat i als propietaris de les finques
que limiten amb la  finca objecte  d’aquesta  modificació  puntual.  Durant  el  període
d’informació pública no es va presentar cap al·legació.

3.  Es  va  sol·licitar  informe  a  l’òrgan  ambiental  del  Departament  de  Territori  i
Sostenibilitat i a la Direcció General d’Aviació civil - Ministeri de Foment.

4.  En sessió plenària de data 8 d’octubre de 2019 es va aprovar provisionalment la
Modificació Puntual número 18 del PGOU de Celrà i es va tramete l’expedient a la
Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.

5.  En  data  27  de  febrer  de  2020  (registre  d’entrada  municipal  número  1125)  la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona comunica a l’Ajuntament l’acord adoptat en
sessió del dia 14 de febrer de 2020, que diu així: 

1. Suspendre la resolució de la modificació puntual número 18 del
PGOU, al municipi de Celrà, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins
que  mitjançant  un  text  refós  verficat  per  l’òrgan  que  ha  atorgat
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l’aprovació  provisional  de  l’expedient  i  diligenciat,  s’incorporin  les
prescripcions següents:

1.1. Cal sol·licitar informe al Departament de Cultura i incorporar
les prescripcions que se’n derivin.

1.2. Cal revisar l’apartat escrit i gràfic del document, de manera
que es reflecteixi de manera clara l’objecte de la modificació
del Pla general.

1.3. Cal  eliminar  l’apartat  1.4 de la  documentació  annexa,  que
incorpora  l’avantprojecte  d’edificació,  en  tant  no  és  un
aspecte competència del planejament general.

2. Comunicar-ho a l’Ajuntament.

6. En data 2 de març de 2020 (registre de sortida municipal número 553) se sol·licita
l’informe corresponent al Departament de Cultura.

I en data 17 de juny de 2020 (registre d’entrada municipal 3252) el Departament de
Cultura emet informe favorable amb la recomanació que es replantegi  la proposta
arquitectònica de l’edificació per tal de preservar la composició i les característiques
tipològiques de casc antic que li són pròpies.

Per tant, les prescripcions que constaven en l’acord dictat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme  han  quedat  incorporades  al  text  refós  que  es  proposa,  redactat  per
l’arquitecte Sr. Joaquim Bover Busquet, tal i com així s’indica en l’informe emès per
l’arquitecta municipal, de data 13 de juliol de 2020.

FONAMENTS DE DRET

Respecte a la tramitació de l’expedient de modificació de les figures del planejament
urbanístic, l’article 96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme, estableix  que  la  modificació  de  qualsevol  dels
elements  d’una  figura  del  planejament  urbanístic   se  subjecta  a  les  mateixes
disposicions que en regeixen la formació.

És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,   el que regula la tramitació
dels plans d’ordenació urbanística municipal.

Per tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 85, 96 i 80.a) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
 
I vista la competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei
57/2003,  de 16 de desembre,  de mesures per la modernització del  govern local  i
52.2.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

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

ACORD

Primer. Aprovar  el  text  refós de la Modificació puntual  número 18 del  Pla General
d’Ordenació  Urbana  de  Celrà,  incorporant  les  prescripcions  assenyalades  per  la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
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Segon. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona aquest acord així com
el text refós diligenciat per a la seva aprovació.

Tercer. Comunicar aquest acord a la propietat i al Sr. Joaquim Bover Busquet.

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

Vots a favor (10)

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

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

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

2. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL  NÚMERO  2  DEL  PLA  ESPECIAL  DEL  NUCLI  ANTIC  DE  CELRÀ
(expedient X524/2019).

L’alcalde recorda l’objecte de la Modificació Puntual número 2 del Pla Especial del
Nucli Antic. 

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

ANTECEDENTS DE FET

1.En sessió de Junta de Govern Local, de data 21 de maig de 2019, l’Ajuntament de
Celrà va aprovar inicialment els documents que integren la modificació puntual número
2  del  Pla  Especial  Urbanístic  del  Nucli  Antic  de  Celrà,  redactada  per  l’arquitecte
Joaquim Bover Busquet.

Aquesta modificació puntual té per finalitat determinar la cessió gratuïta de sòl per
destinar-lo  a  sistema  viari  d’aparcaments  i  modificar  la  regularització  de  les
determinacions d’ordenació de l’edificació d’una parcel·la situada al casc antic de Celrà,
en la cruïlla dels Carrers Maria Cristina i carrer dels Àngels.

2. Es va sotmetre la modificació 2 del Pla Especial Urbanístic del Nucli Antic de Celrà,
juntament amb els documents que la integren, a informació pública pel termini d’un
mes mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 109, de
data 6 de juny de 2019, al Punt Avui de data 6 de juny de 2019, a  l’e-tauler de la
pàgina web i al tauler d’edictes de la corporació. I es va notificar a la propietat i als
propietaris  de  les  finques  que  limiten  amb  la  finca  objecte  d’aquesta  modificació
puntual.

Durant el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació.

3. En sessió plenària de data 8 d’octubre de 2019 es va aprovar provisionalment la
Modificació Puntual número 2 del Pla Especial del Nucli Antic de Celrà i es va trametre
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
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4.  En  data  4  de  març  de  2020  (registre  d’entrada  municipal  1154)  la  Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona comunica a l’Ajuntament l’acord adoptat en sessió
del dia 14 de febrer de 2020, que diu així:

1. Suspendre la resolució de la modificació puntual número 2 del Pla
Especial del nucli antic, al municipi de Celrà, promogut i tramès per
l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós verficat per l’òrgan
que  ha  atorgat  l’aprovació  provisional  de  l’expedient  i  diligenciat,
s’incorporin les prescripcions següents:

2.1. Cal sol·licitar informe al Departament de Cultura i incorporar
les prescripcions que se’n derivin.

2.2. Cal revisar l’apartat escrit i gràfic del document, de manera
que es reflecteixi de manera clara l’objecte de la modificació
del Pla especial del nucli antic.

2.3. Cal  eliminar  l’apartat  1.4 de la  documentació  annexa,  que
incorpora  l’avantprojecte  d’edificació,  en  tant  no  és  un
aspecte competència del planejament.

2. Comunicar-ho a l’Ajuntament.

5.  En  data  11  de  març  de  2020  (registre  de  sortida  municipal  614)  se  sol·licita
informe sectorial a la Direcció General de Patrimoni Arquitectònic del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

I  en  data  10  de  juliol  de  2020  (registre  d’entrada  municipal  número  3729)  el
Departament de Cultura emet informe favorable amb la recomanació que es replantegi
la  proposta  arquitectònica  de  l’edificació  per  tal  de  preservar  la  composició  i  les
característiques tipològiques de casc antic que li són pròpies.

Per tant, les prescripcions que constaven en l’acord dictat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme  han  quedat  incorporades  al  text  refós  que  es  proposa,  redactat  per
l’arquitecte Sr. Joaquim Bover Busquet, tal i com així s’indica en l’informe emès per
l’arquitecta municipal, de data 13 de juliol de 2020.

FONAMENTS DE DRET

Respecte a la tramitació de l’expedient de modificació de les figures del planejament
urbanístic, l’article 96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme, estableix  que  la  modificació  de  qualsevol  dels
elements  d’una  figura  del  planejament  urbanístic   se  subjecta  a  les  mateixes
disposicions que en regeixen la formació.

És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,   el que regula la tramitació
dels plans urbanístics derivats.

Per tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 85, 96 i 80.c) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
 
I vista la competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei
57/2003,  de 16 de desembre,  de mesures per la modernització del  govern local  i
52.2.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Sobre la  base d’aquests  antecedents,  i  amb el  dictamen favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar el text refós de la Modificació puntual número 2 del Pla Especial del
Nucli  Antic  de  Celrà,  incorporant  les  prescripcions  assenyalades  per  la  Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona.

Segon. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona aquest acord així com
el text refós diligenciat per a la seva aprovació.

Tercer. Comunicar aquest acord a la propietat i al Sr. Joaquím Bover Busquet

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

Vots a favor (10)

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

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

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

3.  DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ
PUNTUAL  NÚMERO  19  DEL  PLA  GENERAL  D’ORDENACIÓ  URBANA  DEL
MUNICIPI DE CELRÀ (expedient x977/2019).

L’alcalde recorda l’objecte d’aquesta Modificació Puntual número 19 del Pla General
d’Ordenació Urbana del municipi.

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

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària de data 12 de novembre de 2019 l’Ajuntament de Celrà va
aprovar inicialment els documents que integren la Modificació Puntual número 19 del
Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà, redactada pel tècnic Sr. Bernat
Aymerich Serrano. 

Concretament, amb aquesta modificació es pretén ajustar l’ordenació de l’illa industrial
delimitada  pels  carrers  Pirineus,  Nòria,  Ter  i  Molins  per  tal  de  millorar  el  traçat  i
funcionalitat  del  viari  perimetral  del  polígon  industrial  en  aquest  tram,  donat  que
aquesta vialitat actua com a variant que desvia la circulació de vehicles pesants des de
la carretera C-66 que travessa el municipi. 

L’àmbit de la modificació afecta a dues finques qualificades pel planejament general
com a Zona Industrial (clau 7) i Sistema Viari (Clau A). Totes dues finques conformen
la illa industrial delimitada pels carrers Pirineus al sud, de la Nòria a l’oest, Molins a
l’est i Ter al nord.
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Una  de  les  porcions  és  l’actual  reserva  de  sistema  viari  segons  el  Pla  General
d’Ordenació  Urbana  del  municipi  que  separa  en  dues  parts  la  parcel·la  edificable
industrial  i  que correspon a un apartador  de via fèrria per mercaderies que es va
construir per proveir les empreses del polígon però que mai va entrar en funcionament
i en aquests moments ja no connecta amb la via principal. L’Ajuntament disposa d’una
reserva de vialitat en aquesta parcel·la el que permet desplaçar la reserva viària al
nord, per ampliar la secció del Carrer Ter.

La proposta comporta ampliar la secció del carrer Ter en 9 metres i traçar el gir entre
els  dos carrers  amb un radi  de 85 m que correspon a una velocitat  de 50 Km/h.
Donarà lloc a una parcel·la industrial única. Els propietaris de la parcel·la industrial
hauran de fer la cessió de sòl per la nova reserva viària i hauran d’assumir els costos
d’urbanització per la part de la reserva viària que restava pendent de cessió  (una
franja de 5 metres d’amplada del total de 12m qualificats com a viari).

2. Es va sotmetre la modificació 19 del PGOU de Celrà, juntament amb els documents
que la integren, a informació pública pel termini d’un mes mitjançant un anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 226 de data 26 de novembre de 2019,
a El Punt Avui de data 21 de novembre de 2019, a l’e-tauler de la pàgina web i al
tauler d’edictes de la Corporació.

3. Es van sol·licitar els informes sectorials següents:

 A l’òrgan ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat i al Servei
Territorial  de Carreteres (registre de sortida municipal número 2974, de
data  26 de novembre de 2019).

 A la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment (registre de
sortida municipal número 2985, de data 27 de novembre de 2019).

 Adif (registre de sortida municipal número 3274, de data 23 de desembre
de 2019). 

4.  En  data  16  de desembre de  2019 (registre  d’entrada  municipal  número 7499)
l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació  Ambiental  de  Girona  del  Departament  de
Territori i Sostenibilitat emet informe en el que es conclou que no s’ha de sotmetre a
avaluació ambiental ni es formulen objeccions ambientals a les seves determinacions.

5. En data  24 de gener de 2020 (registre d’entrada número 452) Adif no formula cap
objecció a la modificació del planejament.

6. En data 24 de març de 2020 (registre d’entrada numero 1672) la Direcció General
d’Aviació  Civil  del  Ministeri  de  Foment  emet  informe favorable  en  relació  amb les
servituds aeronàutiques.

7. En data  16 de juliol  de 2020 (registre d’entrada 3871) el  Servei Territorial  de
Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat conclou que pel que fa a les
infraestructures de mobilita de titularitat de la Generalitat de Catalunya, res no s’oposa
a l’aprovació de la modificació puntual número 19 del PGOU.

8. Durant el període d’informació pública, en data 20 de desembre de 2019 (registre
d’entrada municipal número 7669) el Sr. Joan Planas Bartrolí, en qualitat de president
de  la  Junta  de  Compensació  del  Polígon  Industrial  de  Celrà,  presenta  un  escrit
d’al·legacions que, a mode de resum, diu el següent:

1. Sol·licita aclariment sobre la qualificació urbanística real del terreny i quina
qualificació es pretén modificar.
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2. Manifesta un tracte desigual i àmbit incomplet de l’operació urbanística, amb
perjudicis derivats.
3.  Incomprensible argumentació d’eixamplar la corba en l’encreuament dels
carrers Nória i Ter i incorporar un espai viari de 9 m annexe al Carrer Ter.
4.  Manca  d’informació  al  projecte  dels  titulars  de  les  finques  afectades  a
l’Annex 1.

9. L’arquitecta municipal ha emès l’informe que diu així:

Al·legació núm. 1 Junta Compensació del Polígon Industrial Celrà

Primera – Aclariment que es tracta d’un sòl de reserva de ferrocarril i no de
reserva viària.

La modificació puntual es planteja a partir del planejament vigent. La revisió
del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà aprovada definitivament en data
10 de març de 1999 preveu una franja de 12 m d’amplada amb la qualificació
de Sistema viari clau A.

Si bé és cert que està grafiada en color verd com el Sistema d’Espais Lliures,
aquesta disposa de la lletra A de Sistema Viari en els dos trams, entre el carrer
Nòria i el carrer Molins i entre el carrer Molins i el carrer Orriols.

Tot i que el projecte de Compleció del Projecte de Compensació, en el qual es
cedia,  per  cessions  anticipades,  els  sistemes  locals  públics  (sòls  de  viari,
equipaments i espais lliures) es va aprovar definitivament el 27 de juliol de
1999, els vials no es van cedir fins a l’acta de 15 de juny de 1994, on es
cedien les calçades, vorades i embornals de la totalitat dels carrers Llevant,
Ter i Nòria, i fins a decret 230/2005 de 7 d’abril de 2005, on es va resoldre
recepcionar  les  obres  i  instal·lacions  d’urbanització  de  les  Zona  Industrial
(subàrea 1).

Al mateix temps, la Junta de Compensació del Polígon Industrial de Celrà no va
cedir a favor de l’Ajuntament de Celrà la finca qualificada de vial i objecte de la
present modificació puntual fins al 19 de desembre de 2012.
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Segona – Tracte desigual i àmbit incomplet

La reserva viària prevista en la revisió del  PGOU de Celrà i  que afecta les
unitats  b33  i  b34  del  sector  industrial  consisteix  en  una  franja  de  12  m
d’amplada,  dels  quals  es  van  cedir  a  favor  de   l’ajuntament  de  Celrà  els
terrenys corresponents a 7 m d’amplada. 

L’àmbit de la modificació puntual afecta la unitat b34 del sector, i planteja la
conveniència de ressituar la reserva prevista de manera que d’una banda es
millorin les condicions de trànsit, especialment en relació amb la circulació de
vehicles pesants, en els carrers del Ter i Nòria perimetrals al polígon industrial,
i  d’altra banda es faci efectiva la cessió completa dels terrenys destinats al
sistema viari sense afectar les edificacions existents en l’actualitat.

Tal com es posa de manifest en la modificació del pla, la infraestructura de
l’apartador ferroviari per mercaderies al servei intern del polígon no va entrar
en  funcionament  i  ja  no  existeix  fora  del  sector  ni  connecta  amb  la  via
principal, i en aquest sentit no es produeix cap perjudici per les parcel·les de la
unitat b33 del sector industrial.  

Tercera – Incomprensible argumentació d’eixamplar la corba en l’encreuament
dels carrers Nòria i Ter

La modificació proposa d’una banda eixamplar en 9 m la secció del carrer del
Ter en aquest àmbit fins aconseguir una amplada de 25 m equivalent a la
d’altres trams del mateix carrer del Ter, i d’altra banda ampliar l’espai viari en
l’encreuament dels carrers Nòria i del Ter el que permet augmentar el radi de
gir del traçat fins als 85 m i millorar per tant les condicions de circulació i
seguretat dels vehicles en la via. 

Les condicions del traçat actual fan molt perillosa la corba entre el carrer Ter i
carrer de la Nòria. El radi de gir actual està fora de la normativa de traçat
Norma 3.1-IC , el que vol dir que la velocitat de pas d´aquesta corba està per
sota de 40 km/h.  El carrer Ter s´ha convertit, de facto, en la variant per on
passen  tots  els  camions  que  circulen  per  la  carretera  C-  66.  El  pas  dels
camions per  aquesta corba genera  situacions  de risc,  no  només del  camió
implicat sinó també pels altres usuaris de la via.

El  projecte  d’obres  per  la  urbanització  d’aquest  vial  definirà  les  obres
necessàries  per  l’execució  material  de  les  determinacions  de  la  modificació
puntual del pla. 

En relació a l’afirmació que es fa de que no es preveu enlloc que el traçat del
Carrer Ter sigui el de la futura C-66 cal posar de manifest que el Departament de
Territori  i  Sostenibilitat  està   impulsant  la  redacció  del  projecte  constructiu
“Rehabilitació del ferm i ordenació d’accessos al vial perimetral de Celrà del PK
0+000 al 3+200. Celrà”, amb clau PC-CPG-19024.

El passat dia 16 de juliol de 2020 s’ha tramés per part de la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya informe favorable on es constata que actualment la C-
66, al seu pas pel nucli urbà de Celrà, té restringit el pas de vehicles pesats de
més de 8T i als vehicles de transport de mercaderies perilloses entre les rotondes
ubicades als PK 27+460 i 29+950, de manera que s’obliga a aquests vehicles a
utilitzar els carrers Llevant, Ter i Nòria per a rodejar el nucli urbà i el polígon
industrial;  i  indica  que  la  modificació  puntual  afecta  un  tram  de  l’itinerari
esmentat i  comporta una millora de les condicions de circulació dels vehicles
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afectats  per la restricció de pas a la carretera C-66, així  com a determinats
vehicles que entren i surten del polígon industrial.

Quarta – Manca d’informació dels titulars de les finques aportades.

L’apartat referent a l’annex 1 de la memòria conté les notes simples registrals
de les finques afectades, així consta en el document aprovat inicialment. I en
la seva exposició pública es va obviar per protecció de dades personals.

En l’expedient consta les notificacions efectuades als titulars de la parcel·la
afectada l’aprovació inicial de la modificació puntual.

En la tramitació s’ha seguit el que indiquen l’article 85 del DL 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i article 23 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme.

CONCLUSIONS

Es proposa desestimar les al·legacions presentades.

FONAMENTS JURÍDICS

Respecte a la tramitació de l’expedient  de modificació de planejament general, l’article
96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del
planejament urbanístic  se  subjecta a  les mateixes  disposicions  que en regeixen la
formació.

És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,   el que regula la tramitació
dels plans d’ordenació urbanística municipal.

Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa l’article 88.6 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
85.1, 96 i 80.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme i articles 117.3 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme.

I  vista  la  competència  del  Ple,  d’acord  amb els  articles  22.2.c i  47.2.ll de  la  Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern
local i 52.2.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

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

ACORD

Primer. Desestimar  les al·legacions formulades pel Sr. Joan Planas Bartrolí, en qualitat
de President de la Junta de Compensació del Polígon Industrial de Celrà en el sentit
expressat en la part expositiva d’aquest acord.

Segon.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  número  19  del  PGOU  del
municipi de Celrà, redactada pel tècnic Sr. Bernat Aymerich Serrano,  integrada pels
documents següents:
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 Memòria descriptiva i justificativa de la modificació
 Estudis i informes complementaris
 Normativa urbanística proposada
 Document comprensiu
 Plànols
 Annex I: titularitat de les finques incloses en l’àmbit
 Annex II: traducció al castellà del document

Tercer.  Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona perquè
l’aprovi definitivament. 

Quart. Notificar aquest acord al Sr. Planas així com a la propietat, als titulars de les
finques incloses en l’àmbit i al Sr. Aymerich. 

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

Vots a favor (10)

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

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

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

4. MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS  (expedient
x668/2020).

L’alcalde fa la proposta següent:

La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat
de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les
entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem
preparats.

Als  ajuntaments,  en  ser  la  primera  porta  d’accés  de  la  ciutadania  i,  alhora,
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les
nostres  veïnes  i  veïns,  se’ns  ha  posat  a  prova  una  vegada  més  en  situacions
d’emergència  i,  aquesta  vegada,  de  manera  generalitzada  a  tot  el  país.  Tant  els
electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei
en benefici de les nostres respectives comunicats locals.

Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats
per  afrontar-les.  Tant  en la  resposta inicial  com ara,  que ens cal  aplicar  mesures
urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la
fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos
econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur amb garanties.

La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla
de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les
mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap
dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat els
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ens  locals.  El  compliment  dels  objectius  de  dèficit,  la  limitació  de  l’endeutament,
l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals.
Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I
menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem
acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.

Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia
crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures
efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la
greu  tensió  que  viuen  les  hisendes  locals  degut  a  la  pandèmia,  ens  calen  nous
instruments  legislatius  i  econòmics  que  ara  no  tenim.  Eines  per  a  fer  front  a  la
conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals de
cara al futur.

La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments
jurídics  que  garanteix  els  recursos  necessaris  per  a  fer  front  a  les  competències
pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que
estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local.
Més  enllà  de  l’harmonització  financera  de  totes  les  administracions  i  fixar  en
coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles
que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la
ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana i, en
cap cas, a finançar altres administracions. 

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. Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les
administracions locals en la resposta a la present crisi.

Segon. Reclamar  al  Govern  de  l’Estat  que  permeti  que  les  administracions  locals
puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-
los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals.
A la vegada, que s’estableixi un Fons Estatal per a aquells ens locals que no tinguin
aquesta possibilitat i evitar municipis de segones velocitats. 

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150
milions d’euros l’any 2020 i  la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de
donar  resposta,  des  de  l’administració  més  propera  al  ciutadà,  a  les  mesures
necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials
que ha generat la pandèmia.

Quart. Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament
amb  les  entitats  municipalistes,  les  despeses  a  què  han  hagut  de  fer  front  les
administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves
regulacions  i  plans  de  desconfinament  que  s’han  regulat  durant  aquests  mesos.
L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de compensació
econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els corresponen.

Cinquè. Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol
nova  regulació  ha  d’anar  acompanyada  d’una  avaluació  d’impacte  competencial  i
econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
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Sisè.  Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament
de  Catalunya,  perquè  ho  traslladin  als  grups  parlamentaris,  al  Govern  de  l’Estat
Espanyol  i  al  Congreso de los  Diputados,  per  fer-ho arribar  també als  seus grups
parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis per
a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions
locals del nostre país.

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

Vots a favor (10)

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

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

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

CLOENDA.  Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió,
dóna les gràcies al públic assistent, desitja un bon estiu a tothom i aixeca la sessió
les 15.20 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.
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