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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 7/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 8 de setembre de 2020
Horari: de 20.00 h a 21.30 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 8 de setembre 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
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

Absent
Sr. Josep Bartis Fàbrega, que excusa 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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE JULIOL
DE  2020  I  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL  DIA  31  DE
JULIOL DE 2020

D’acord  amb l’article  111  del  Reglament  orgànic  municipal,  l’alcalde  pregunta  si
algun membre de la corporació han de formular alguna observació de les actes que
es van distribuir amb la convocatòria.

No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa les actes de la sessió
ordinària del dia 14 de juliol i de la sessió extraordinària del dia 31 de juliol de 2020
s’aproven per unanimitat.  

2. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ALÍCIA HERNANDEZ NAVARRO COM A
REGIDORA  DEL  PARTIT  SOCIALISTA  DE  CATALUNYA-CANDIDATURA  DE
PROGRÉS (9SC-CP) A L’AJUNTAMENT DE CELRÀ.

L’alcalde dóna la benvinguda a la Sra. Alicia Hernández Navarro. 

Tot  seguit,  cedeix  la  paraula  a  la  senyora  Rosa  Maria  Melero  Agea,  secretària
municipal,  que recorda que en el Ple de la corporació celebrat el passat dia 14 de
juliol va prendre coneixement de la renúncia a la seva condició de regidor municipal
el  Sr.  Manel Roqueta Casalprim del Partit  Socialista  de Catalunya-Candidatura de
Progrés (PSC-CP) a l’Ajuntament de Celrà.

Tot seguit es va instar la Junta Electoral Central que designés la següent candidata
de  la  llista,  la  Sra.  Alícia  Hernández  Navarro,  perquè  expedís  la  credencial
corresponent.

La Junta  Electoral  Central  ha emès la  credencial  que designa com a regidora de
l’Ajuntament de Celrà a la Sra. Alicia Hernández Navarro.

La Sra. Hernandez ha aportat la declaració dels seus béns patrimonials i declaració
d’incompatibilitats i activitats a les quals es refereix l’article 75 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i, atès que no està afectada per cap
causa  d’incompatibilitat,  tot  seguit  es  procedirà  a  la  formulació  del  jurament  o
promesa d’acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa es convida
la Sra. Hernandez a posar-se en peu per procedir a la lectura de la fórmula legal de
jurament o promesa, a la qual haurà de respondre:
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“Sí, ho prometo” o “Sí, ho juro”

Per tant,  la secretària de la corporació llegeix la fórmula de jurament o promesa
establerta pel Reial  decret 707/1979, de 5 d’abril,  el text literal  de la qual és el
següent:

Jureu o prometeu per la vostra consciència i  honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Celrà, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució, com a norma fonamental de
l’Estat?

 
La Sra. Hernández respon:

Sí, ho prometo. 

Per tant, en virtut del que disposa l’article 108.8 de la LOREG i l’article 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la Sra. Hernandez ha
adquirit plena condició de regidora de l’Ajuntament de Celrà.

L’alcalde  dóna  la  benvinguda  com a  regidora  a  la  Sra.  Hernandez  i  li  cedeix  la
paraula.

La Sra. Hernandez diu el següent:

Hola bon vespre,

És un goig i una alegria està avui aquí.

Li tinc un gran respecte a aquest projecte que hem fet realitat tots els meus companys
i companyes.
Però jo no estaria ara en aquest moment asseguda en aquesta cadira sinó fos per tota
la gent del meu poble que ens va votar i confiar en el nostre projecte.

Aquest nou camí serà de lluita i decisions, de febleses i alegries i amb molta il·lusió
espero  donar  el  nostre  granet  de  sorra  perquè  Celrà  vagi  endavant  i  tingui  un
consistori divers i amb veu socialista.

Tot això va començar per culpa o no dues persones que estan aquí, la meva germana
Dolors i en Manel.

Doncs  qui  és  la  meva  germana?  Dona,  treballadora,  humil  i  defensora  dels  seus
principis de cap a peus.

I l´altre part del tàndem en Manel,  què voleu que us expliqui d´en Manel que no
sapigueu, té un tarannà increïble, humil, treballador i socialista fins a la medul·la. Fa
fàcils els moments difícils i tot li surt de l`anima. Gràcies per seguir amb nosaltres.

També vull donar les gràcies a la meva família que es el puntal per fer realitat aquests
somni.

Gràcies al meus companys i companyes per seguir treballant com ho hem fet fins ara i
obrir noves finestres cap al futur.
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Gràcies  també a  tothom que  ens  està  donant  recolzament  des  de  les  comarques
gironines.

Vull agrair a tot el personal que treballa a l´ajuntament i a tot el consistori municipal
per la rebuda que ens heu donat per a qualsevol qüestió.

Vull donar les gràcies a la nostra secretària, la Rosa que aviat farà un tomb el la seva
vida professional.

Gràcies per tota la teva feina ben feta, per fer fàcil qualsevol dubte que hem realitzat
des el nostre grup municipal.

I bona nit.

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

L’alcalde dóna compte dels decrets d’Alcaldia relatiu a personal següents:

Decret 524/2020

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. ...... com a conserge
d’equipaments, amb una jornada de treball de 40 hores setmanals i amb efectes des
del dia 24 de juliol de 2020 fins a la reincorporació de la Sra. ....., de baixa per
malaltia comuna. 

Decret 545/2020

Per haver complert el dia 26 d’agost de 2020 els 65 anys d’edat, es declara extingida
amb la  corporació  la  relació  laboral  de la  Sra.  ......,  auxiliar  administrativa,  amb
efectes a partir del dia 1 de setembre de 2020, i sent el seu últim dia de treball el 31
d’agost. 

Decret 560/2020

Amb efectes des del dia 1 de setembre de 2020 s’amplia la jornada de treball de la
Sra. ......, auxiliar administrativa, de 25 hores a 37,5 hores setmanals i se li modifica
la tipologia del contracte a interinitat fins a cobrir la plaça en propietat. 

Decret 567/2020

Acceptar que la Sra. ....., educadora de les escoles bressol municipals, s’hi incorpori
amb la reducció d’un terç de la jornada per tenir cura del seu fill menor de 6 anys.
La Sra. ..... percebrà el 80 % de la seva retribució econòmica íntegra i realitzarà un
total de 25 hores setmanals amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2020.

Decret 569/2020

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. ...... com a educadora
de les escoles bressol municipals, amb una jornada laboral de 28 hores setmanals i
amb efectes des del dia 1 de setembre de 2020 fins a la finalització del curs escolar
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2020-2021 o bé fins a la reincorporació a jornada sencera de la Sra. ....., Sra. ...... i
Sra. ......

Modalitat del contracte: interinitat per substituir part de la jornada de treball de les
educadores nomenades anteriorment, que realitzen una reducció de jornada laboral
per tenir cura dels seus fills/es menors de 6 anys.

El Ple es dóna per assabentat.

4. INFORMACIONS.

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

JOVENTUT

 Aula 2  : va començar a finals d’agost degut al període d’inscripcions que hi ha
hagut a varis serveis. 

 Servei d’acompanyament juvenil  : s’ha reprès a principis de setembre. 

 Projecte Quetzal  : no s’ha aturat en tot l’estiu ja que amb motiu de la COVID-
19 es va haver de suspendre al març l’edició que estava a punt de començar i
ara, tal i com estava previst, comença l’edició de tardor.  

 Aula d’estudi  : començarà a finals de setembre o principis d’octubre, un cop
comenci l’Institut i l’àrea s’hagi coordinat amb ell per veure quins joves són
els que començaran aquest servei.

PATRIMONI

 Entre  els  dies  24  i  27  de  setembre  hi  haurà  un  seguit  d’activitats  de  
commemoració  dels  85  anys  del  camp  d’aviació  de  Celrà.  Les  activitats
previstes són:

 24/9  :  a  les  20.00  h  xerrada del  Sr.  Artemi  Rosell  al  Teatre
Ateneu sobre el camp d’aviació i la presentació de la reedició
del llibre del camp que es va editar ja fa 25 anys.

 25/9  :  a  les  17.00  h  hi  haurà  la  projecció  el  documental
Aeròdrom 311, al Teatre Ateneu. I a les 18.30 h, a la biblioteca,
presentació d’un conte infantil sobre el camp d’aviació a partir
d’un taller d’il·lustracions que es va fer a càrrec de la Vanessa
Zaro. 

 26 i 27/9  : a les 9.30 h visita guiada a un refugi del camp i a les
12.00  h  una  visita  familiar  al  Centre  d’Interpretació  i,
posteriorment, un taller de construccions d’avions semblants als
que hi havia al camp. 
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L’alcalde  cedeix  la  paraula  a  senyor  Albert  López  Guàrdia,  regidor  d’Educació  i
Serveis Socials, que informa del següent:

EDUCACIÓ

 Informa  sobre  intervencions que  s’han  dut  a  terme  en  alguns  centres
educatius  del  poble  per  facilitar  la  seva  obertura d’acord  amb  les
recomanacions rebudes per part del Departament: 

 S’ha obert una porta d’accés al pati de les Falgueres.
 S’ha  obert  una  porta  d’entrada  i  sortida  a  l’escola  bressol

Gínjols.
 Reparació del sistema de reconducció de les aigües fluvials al

pati de Trapelles ja que quan plovia molt suposava un perill per
als infants. 

 Durant  el  mes de  setembre  l’entitat  Esplai  ha  organitzat  un
casal (que altres anys han fet altres entitats) i ha rebut tot el
suport de l’Ajuntament per la seva empenta i el seu suport al
lleure. 

 Actualment  s’està  molt  centrat  en  l’obertura  i  la  represa  del  curs  escolar
degut a l’expectativa i el soroll mediàtic que hi ha. Els centres educatius han
treballat de forma conjunta per fer una proposta on trobar un equilibri entre
la seguretat sanitària i les necessitats d’uns nens que fa sis mesos que no
poden exercir el seu dret a una educació de qualitat. 

 De la mateixa manera s’ha treballat en la  reobertura de les escoles bressol
estant permanentment al costat de l’equip directiu. Agraeix la confiança de
totes  les  famílies  en  aquest  servei  malgrat  la  situació  que  s’està  vivint
actualment.  

 Es comença a treballar en la possibilitat de fer cursos de formació, però tenint
en compte la situació real i actual. S’intentaran prioritzar els serveis destinats
a persones amb recursos vulnerables o que són ofertes formatives que ajuden
en aspectes socials i no tan sols d’aprenentatge. Parlem de l’Aula d’Estudi,
dels cursos de català, etc.

 Pel  que fa  a la  part  de gestió,  li  pertoca  a la  tècnica  corresponent  i  que
engloba tot el que fa referència a les beques. 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Montse Carré Dalmau, regidora de Participació, 
Atenció Ciutadana i Comunicació i Noves Tecnologies, que diu el següent:

 A finals del mes de juliol va sortir un nou número de la revista La Llera, amb
un  article  especial  dedicat  al  confinament,  un  dedicat  a  l’arribada  dels
japonesos a Celrà amb la fàbrica Panasonic i  un altre dedicat a la  Fàbrica
Pagans durant la Guerra Civil. 

 Ja s’ha començat a treballar amb l’àrea de Cultura en la nova programació del
Teatre Ateneu i també amb l’àrea de Patrimoni per la commemoració dels 85
anys del camp d’aviació. 
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 Al setembre es tornarà a engegar novament la  taula de tècnics que amb la
COVID va quedar suspesa amb la finalitat  de millorar  la coordinació  entre
àrees. 

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

GENT GRAN

 A finals del mes de juliol es va reiniciar novament l’espai Respir i actualment
està funcionant molt bé i a ple rendiment.

  
 A partir  de  la  setmana  vinent  s’ampliarà  el  servei  de  transport per  a les

persones usuàries del servei Respir. 

 S’han començat a dissenyar totes les  activitats  que es faran a Can Ponac
aquest any.

 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. Al ser un col·lectiu més vulnerable, s’està mirant que no hi hagi
més de 10 persones, les mesures d’higiene, que hi hagi espais entre activitats
per  tal  de  poder  obrir  finestres,  etc.  Les  inscripcions  ja  han  començat  i
compta  que  a  finals  del  mes  de  setembre  ja  es  podran  començar  les
activitats.

 S’està plantejant la possibilitat d’obrir per les tardes a Can Ponac, tot i que el
servei de bar no estigui obert i que no es pugui ni jugar a cartes ni jugar al
dominó, però almenys que la gent gran pugui tenir un lloc de reunió. 

 Després de trobar-se amb la Junta de Can Ponac, s’ha decidit que aquest any
no se celebrarà l’Homenatge a la Vellesa i tots els actes que s’hi feien també
quedaran anul·lats.  Malgrat  això,  sí  que es lliurarà un obsequi  a totes les
persones majors de 75 anys.  

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

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



                                                 Acta 7/2020
                   8 de setembre de 2020

 A  l’última  Junta  de  Govern  Local  celebrada  es  van  aprovar  un  conjunt
d’ajudes i vol destacar-ne dues: l’atorgada a la Fundació Lluita contra la Sida i
les Malalties infeccioses per oferir solucions davant la pandèmia de Covid-19 i
a l’Associació Amics de Boulembou, que dóna suport a una escola de Senegal  .  

CULTURA

 Inauguració  dissabte  passat  de  la  tercera  edició  de  l’Art  i  Gavarres,  un
projecte supramunicipal on hi participa l’Ajuntament de Celrà. Agraeix a tots
els artistes celranencs la seva feina i dedicació i convida tots els veïns de
Celrà i arreu per tan que vinguin a passejar per aquest entorn i comprovar tot
el que s’ha projectat.   

 Fins que no s’acabi aquesta situació actual s’ha apostat per espais oberts i,
juntament  amb  el  Club  Cinema  22  Celrà,  s’ha  organitzat  un  cicle  de
documentals cada divendres del mes de setembre a la Torre Desvern. Són
cicles  temàtics,  relacionats  amb  el  medi  ambient  i  de  conscienciació
mediambiental.  

 Teatre Ateneu: s’ha engegat ja la  programació de la  tardor   complint  amb
totes  les  mesures  de  seguretat  i  tots  els  aforaments  necessaris.  S’està
treballant en la reordenació de les entrades en el moment que es compren i
amb un 50 % d’aforament. Comença el 26 de setembre amb la preestrena de
l’espectacle amb que s’iniciarà Temporada Alta: Elda i Daniel, de la Meritxell
Yanes i David Planas.

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

MEDI AMBIENT

 S’ha concedit un ajut a l’Associació de Propietaris de Boscos per un import de
2.500 € i que serveix per contractar el tècnic.  

 S’ha adjudicat a Galanthus el contracte per a l’anellament científic d’ocells que
es realitza cada any a les escoles. 
   

 Pel que fa a les reunions mantingudes amb els diferents grups municipals,
indica  que ja  s’han iniciat  les  sancions del  servei del  Porta a Porta per  a
aquelles persones que NO participen en el sistema. 

L’alcalde diu el següent:

 Han finalitzar correctament les obres de la Fase 9 de l’Escola Aulet relatives a
l’envolvent tèrmic, amb un cost total d’uns 32.000 € i subvencionades amb
9.000 € per la Diputació de Girona. La fase 10 es farà el proper any i quan
s’acabi l’escola Aulet ja tindrà les condicions adequades tant pels nens i nenes
com pel professorat.  

 Ja han finalitzat les obres del carrer Legazpi.
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 Ha finalitzat la 1a fase del nucli de comunicacions de la Torre Desvern i ara
s’ha adjudicat la 2a i última fase de millores tant del nucli com de la part de la
coberta  per  un  cost  de  129.000  €,  dels  quals  una  part  subvenciona  la
Diputació de Girona i l’altra la Generalitat de Catalunya. 

 Han finalitzat les millores al voltant del Ter amb motiu del temporal Glòria. Es
va celebrar una reunió amb l’ACA i els propietaris dels terrenys afectats per
tornar a construir  novament un camí per on passar  doncs el  temporal  va
destrossar-ho tot.  S’ha fet una nova escullera per tal  que si torna un nou
temporal s’ho torni a endur tot ja que hi ha trams on han desaparegut 25 i 30
metres de terreny.  

 Les  obres  d’entroncament  del  carrer  Germans  Sabat  i  la  rotonda  de  la
carretera de Juià ja estan quasi finalitzades.

 El mercat de segona mà   reprendrà la seva activitat el dia 12 de setembre amb
mesures al 50 %: tan sols 50 parades, amb les mesures oportunes, tan sols
una entrada i una sortida, etc. 

 Ha assistit   al Consell Executiu del Consorci de les Vies Verdes i a la Comissió i
Assemblea del Consorci de les Gavarres. 

 Pel que fa al servei de neteja  , hi ha hagut problemes amb l’empresa perquè
no estava al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb la
Seguretat  Social.  I  per  aquest  motiu  s’ha  hagut  d’adjudicar  d’urgència  a
l’espera de poder celebrar un nou concurs el més aviat possible.

 Fa una valoració  molt  positiva  de les  activitats  que  s’han realitzat  durant
aquest estiu. S’ha demostrat que la cultura és segura i, tot i que s’ha limitat
l’aforament en moltes activitats amb les mesures corresponents, ha estat un
èxit. 

 L’alcalde comenta que  avui s’han rebut dues subvencions. Una de l’Agència
Catalana de l’Aigua, que paga un 5 % (26.700 €) de la reparació del sistema
elèctric  de captació d’aigua potable i que es va fer mal bé amb motiu del
temporal Glòria.  

 I l’altra de la Diputació de Girona per import de 3.000 € per promocions locals
també a causa dels efectes del COVID19.

 S’ha jubilat l’Anna Prats  , treballadora de l’Ajuntament des de feia 15 anys. Li
vol donar les gràcies per tota la seva dedicació i feina feta al municipi. És una
persona excepcional que ha prioritzat sempre el treball diari a l’Ajuntament i
ha volgut fer-ho el millor possible. Li desitja que li vagi molt bé a partir d’ara.

 En el nom del poble de Celrà dóna la benvinguda a la Sra. Alícia Hernandez,
amb qui espera continuar la relació cordial i constructiva que va demostrar el
seu predecessor.   
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El Ple es dóna per assabentat. 

      PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

5.  DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DEFINITIVA  DEL  PROJECTE  D’OBRA
ORDINÀRIA  MUNICIPAL  TITULAT  INSTAL·LACIÓ  DE  PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES  PER  AUTOCONSUM  A  L’ESCOLA  AULET (expedient
X375/2020).

L’alcalde explica que es tracta d’un projecte d’obra pel qual s’instal·laran 132 plaques
fotovoltaiques. Aquesta és la quarta instal·lació fotovoltaica al municipi i totes han de
servir  per  anar  cap  a  l’objectiu  de  millora  energètica  al  municipi  i  a  tots  els
equipaments municipals. 

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 9 de juny de 2020 l’Ajuntament de Celrà va aprovar
inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Instal·lació de plaques fotovoltaiques per
autoconsum  a  l’Escola  Aulet,  redactat  pel  Sr.  Albert  Juan  Casademont,  enginyer
industrial, i amb un pressupost d’execució per contracte de 54.336,47 € IVA exclòs
(65.747,13 € IVA inclòs). 

2. Es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant un
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 3884 de 22 de juny de 2020,
al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8158 de data 19 de juny de
2020, a l’e-tauler des del dia 22 de juny fins al 4 d’agost de 2020 i al tauler d’anuncis
municipal.

3. Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.

FONAMENTS DE DRET

1. El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’acord amb l’article 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el reglament d’ obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya.

2.  L’acord d’aprovació definitiva del  projecte s’ha de publicar  al  Butlletí  Oficial  de la
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ha d’inserir al tauler
d’anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya.

3. De conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.

4. I per competència del Ple, de  conformitat amb el que disposa l'article 22.2.ñ de la
Llei  7/1985,  de 2 d'abril,  reguladora de les bases de règim local,  segons redacció
donada per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la
modernització del govern local.
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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  definitivament  el  projecte  d’obra  ordinària  titulat  Instal·lació  de
plaques fotovoltaiques per autoconsum a l’Escola Aulet,  redactat pel Sr. Albert Juan
Casademont,  enginyer  industrial,  i  amb un pressupost  d’execució per  contracte  de
54.336,47 € IVA exclòs (65.747,13 € IVA inclòs). 

Segon.  Publicar aquest acord al BOP, al DOGC a l’e-tauler i al tauler d’anuncis de la
corporació. 

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

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

Vots a favor (12)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  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: senyora Alícia Hernandez Navarro

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

6. DICTAMEN SOBRE LA SUBSCRIPCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ AL PLA
DE  SERVEIS  DE  XALOC  PER  A  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  DE  GESTIÓ,
RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET
PÚBLIC (expedient X751/2020).

L’alcalde explica que el termini per tal que l’Ajuntament s’adhereixi a aquest Pla de
serveis és el mes d’octubre ja que els altres convenis formalitzats perdien la seva
vigència. Per això cal formalitzar aquest Pla que regularitza tot el que s’ha subscrit
anteriorment.  

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:

De conformitat amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases  de  règim  local,  (en  endavant  LRBRL  i  l’article  7  del  text  refós  de  la  Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, (en endavant TRLRHL), aquest Ajuntament va aprovar delegar a la Diputació de
Girona diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de diferents tributs i altres
ingressos de dret públic  amb la subscripció del corresponent conveni d’encàrrec de
gestió de la inspecció de l'IAE el  dia 23 d’octubre de 2003 i  de la subscripció del
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conveni  regulador  de  la  delegació  de  facultats  de  gestió,  liquidació,  inspecció  i
recaptació d’ingressos el dia 27 de març de 2007 (acord plenari del dia 13 de febrer de
2007 -de delegació de la recaptació en via de constrenyiment i període executiu de
l’IBI,  IAE,  IVTM,  ICIO,  IVTNU,  taxes  per  ocupació  del  sòl,  subsòl  i  vol  i  llicències
urbanístiques, contribucions especials, execucions subsidiàries i quotes d’urbanització,
a més de la inspecció de l’ICIO- complementat en virtut d’altres acords plenaris: acord
plenari del dia 11 de març de 2008 de delegació de facultats de gestió, liquidació i
recaptació en període voluntari i en període executiu de l’impost sobre béns immobles
rústics  i  béns  immobles  urbans;  acord  plenari  del  dia  10  de  febrer  de  2009  de
delegació de la recaptació en via executiva dels restants ingressos de dret  públic;
acord plenari de 9 de febrer de 2010 de delegació de facultats de gestió, liquidació i
recaptació  en  període  voluntari  de  93  expedients  corresponents  a  l’impost  sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana; acord plenari del dia 13 de
setembre  de  2011  de  delegació  de  facultats  de  gestió,  liquidació  i  recaptació  en
període voluntari  i  executiu de la taxa per a la prestació de serveis en cementiris,
impost  sobre  l’increment  de  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana,  taxa  per
aprofitament  especial  de  domini  públic  local  a  favor  d’empreses  explotadores  de
serveis de subministres d’interès general, inclosa la inspecció; acord plenari del dia 13
de setembre de 2011 de delegació de la gestió,  liquidació i  recaptació en període
voluntari de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; acord plenari del dia 8 d’abril
de 2014 de delegació de facultats de gestió, liquidació i recaptació en període voluntari
de l’IAE i acord plenari del dia 9 de maig de 2017 de delegació de la gestió i recaptació
dels expedients sancionadors en matèria de trànsit viari urbà).

L’any  2015  es  van  aprovar  dos  normes  amb  un  calat  transcendental  en  les
administracions públiques, com són la Llei 39 i 40, d’1 d’octubre de 2015, que van
entrar en vigor l’any 2016. Aquestes dues normes han substituït la Llei 30/1992, de 26
de novembre (LRJPAC).  

Concretament,  la  Llei  40/2015,  d’1  d’octubre,  de  règim  jurídic  del  sector  públic
(LRJSP), a diferència de la LRJPAC, dedica tot un capítol a la regulació dels convenis i
el seu article 49, en regular el seu contingut estableix:

 “(...) h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles següents:

1r Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior
a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior.

2n En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat
anterior, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga
per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.”

Tanmateix,  la  seva  Disposició  addicional  vuitena  regula  l’adaptació  dels  convenis
vigents subscrits amb anterioritat a l’aprovació de la norma esmentada tot establint:

“1. Tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o
qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar
al que es preveu aquí en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei.

 
 No obstant això, aquesta adaptació és automàtica, pel que fa al termini de vigència
del conveni, per aplicació directa de les regles que preveu l’article 49.h).1r per als
convenis que no tinguin determinat un termini de vigència o, si existeix, tinguin
establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit en el moment de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei. En aquests casos el termini de vigència del conveni és
de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la present Llei.
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2.  Tots  els  organismes  i  les  entitats,  vinculats  o  dependents  de  qualsevol
Administració pública i independentment de quina sigui la seva naturalesa jurídica,
existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’estar inscrits en
l’Inventari d’entitats del sector públic estatal, autonòmic i local en el termini de
tres mesos a comptar de l’entrada en vigor esmentada.”

D’aquesta Disposició resulta que el 2 d’octubre de 2020 quedarà sense efecte  -per no
haver estat adaptat- els convenis subscrits per XALOC i l’Ajuntament de Celrà  relatius
a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic,  sense que això afecti
no  obstant  als  acords  de  delegació  adoptats  per  aquest  Ajuntament  en   el  seu
moment, els quals recullen expressament l’abast i contingut de la delegació conferida i
acceptada pel Ple de la Diputació de Girona, que resten vigents. L’efecte doncs, rau
únicament en el règim de funcionament de la prestació del servei regulat al conveni i
signat entre les parts, règim que d’altra banda, també ve recollit en bona part en el Pla
de serveis aprovat per XALOC per a la realització de les facultats delegades en matèria
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.

L’acord del Consell Rector que va aprovar el Pla de serveis  per a la prestació del
servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic de
XALOC l’any 2006, establia que el conveni que les parts havien de subscriure en el
moment  de la  delegació  únicament era l’expressió  de  les  administracions  signants
“mitjançant el qual es concreta la realització, per part de la Xarxa Local de Tributs, de
les facultats de gestió”. 

Aquestes facultats de gestió consten descrites a l’Annex I dels acords del Ple adoptats
per aquest Ajuntament i acceptades per la Diputació de Girona. Per tant, el contingut
dels convenis no és més que una reiteració d’aquestes funcions recollides a l’annex
esmentat, amb l’expressió d’aquells altres aspectes relatius a la forma en què XALOC
durà a terme, prestarà o exercirà les funcions delegades. Aspectes, tot ells -com s’ha
exposat- recollits en el Pla de serveis per a la realització per part de XALOC de les
facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic aprovat el 2006.

Tanmateix, cal recordar que de conformitat amb el que disposa l’article 7 del TRLHL,
és  l’acord  de  delegació  i  no  els  convenis  (que  en  tot  cas  el  complementa  o
desenvolupa) el que fixa l’abast i contingut de la delegació. En aquest sentit, l’apartat
b)  de  l’article  8  del  Reglament  general  de  recaptació,  aprovat  per  Reial  Decret
939/2005, de 29 de juliol, estableix que la recaptació dels deutes la gestió dels quals
estigui atribuïda a l’entitat local es podrà portar a terme:

 “Per altres ens territorials a l’àmbit dels quals pertanyin quan s’hagi establert
així  legalment,  quan  s’hagi  formalitzat  amb  aquests  ens  el  conveni
corresponent  o quan s’hagi  delegat  aquesta  facultat  en aquests  ens,
(...)”

El nou règim jurídic dels convenis regulats a la LRJSP no és operatiu en el marc de la
delegació  de  competències  en  matèria  de  gestió  i  recaptació  dels  tributs  i  altres
ingressos  de  dret  públic,  ja  que  la  delegació  d’aquesta  matèria  té  un  esperit  de
continuïtat que va, amb caràcter general, molt més enllà del màxim d‘anys de vigència
que permet la normativa de règim jurídic del sector públic actual pels convenis.  El fet
de subscriure cada vuit anys un nou conveni per regular els aspectes que ja estan
recollits  al  Pla  de serveis aprovat  per  XALOC és inoperatiu,  sobretot,  quan es  pot
aprovar mitjançant l’acord corresponent que el règim de delegació de les competències
conferides es regula segons l’establert al Pla de serveis aprovat per l’entitat delegada,
sense perjudici evidentment del dret de revocació o renúncia que ostenten ambdues
administracions.  
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En data 7 de juliol de 2020, el Consell Rector de XALOC ha derogat el Pla de serveis
aprovat el 2006 i ha aprovat un de nou per a la realització per part de XALOC de les
facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic  (BOP  de  Girona  núm.  135  de  15  de  juliol  de  2020),  actualitzat   i  més
desenvolupat, que regula a part dels ingressos de dret públic que es poden delegar i les
funcions  que  implica  la  delegació  conferida  per  les  entitats  locals  de  forma clara  i
precisa,  el  règim de funcionament per a  la  prestació  del  servei,  tot  incidint  en els
mateixos aspectes o àmbits regulats al conveni.

Per tot el que s’ha exposat, i atès que en el 2 d’octubre de 2020 els convenis subscrit
per l’Ajuntament de Celrà i la Diputació queda sense vigència,  es considera necessari
adoptar un acord per aprovar que la delegació conferida en el seu moment, així com les
posteriors ampliacions en el seu cas, que resten vigents, es regeixen d’ara en endavant
per  l’establert  al  Pla  de  serveis  per  la  prestació  del  servei  de  gestió,  recaptació  i
inspecció  dels tributs i altres ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona,
així com les modificacions que puguin operar al llarg de la vigència de la delegació.

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

ACORD

Primer. Aprovar, a partir del 2 d’octubre de 2020, la subscripció de l’Ajuntament de
Celrà al Pla de serveis de XALOC per a la prestació del servei de gestió, recaptació i
inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic, aprovat pel Consell Rector de
XALOC (BOP Girona núm. 135 de 15 de juliol de 2020) i les modificacions que puguin
operar, en substitució dels convenis subscrits per aquest Ajuntament que regula el
règim de funcionament de la delegació de la gestió, recaptació i inspecció de diferents
ingressos de dret públic i de la gestió i recaptació dels expedients sancionadors en
matèria de trànsit viari urbà amb motiu de la seva pèrdua  de vigència.

Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i a XALOC.

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

Vots a favor (12)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  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: senyora Alicia Hernandez Navarro

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló
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7. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI ENTRE ELS
AJUNTAMENTS DE CELRÀ, BORDILS, FLAÇÀ, CERVIÀ DE TER, SANT JULIÀ DE
RAMIS-MEDINYÀ,  SANT JORDI  DESVALLS,  SANT JOAN DE MOLLET,  JUIÀ,
SANT MARTÍ VELL, VILADESENS, MADREMANYA I L’INSTITUT DE CELRÀ PER
AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE TALLER OBERT (expedient X576/2018).

L’alcalde  cedeix  la  paraula  a  senyor  Albert  López  Guàrdia,  regidor  d’Educació  i
Serveis Socials,  que explica que amb el  Taller  Obert  es pretén donar una oferta
educativa de qualitat i adequada als infants que el sistema educatiu no és capaç
d’incloure en el circuit ordinari. I per això es creen aquests recursos complementaris
per tal de mantenir el seu dret a l’educació. 

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

En sessió plenària  de  data 19 de setembre de 2018 es va aprovar  el  conveni  de
col·laboració entre els ajuntaments de Celrà, Bordils, Flaçà, Cervià de Ter, Sant Julià
de Ramis-Medinyà, Sant Jordi Desvalls,  Sant Joan de Mollet,  Juià,  Sant Martí  Vell,
Viladasens, Madremanya i l’Institut de Celrà per al finançament del servei de Taller
Obert per al curs 2018-2019 i la seva pròrroga per al curs 2019-2020. 

El  cost  total  d’aquest  projecte  anomenat  Taller  Obert  era  de  12.000,00  €  i  el
finançaven tots els municipis del voltant de Celrà implicats directament pel fet de tenir
els seus alumnes cursant l’ESO a l’Institut de Celrà. En el cas de Celrà, l’import aportat
durant el curs 2018-2019 va ser de 5.760,00 €.

Aquest servei de Taller Obert es va continuar oferint durant el curs 2019-2020 i el cost
total del servei per aquest curs ha estat de 9.000,00 euros, essent l’import a pagar per
al municipi de Celrà de 4.455,00 Euros.

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 els  convenis  han de tenir  una  vigència
determinada,  que no podrà ser superior a 4 anys,  excepte  que normativament es
prevegi un termini superior. En qualsevol moment abans de la finalització del termini
previst, els signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un
període de fins quatre anys addicionals o la seva extinció.

3.  La clàusula  cinquena del  conveni  formalitzat  disposa que aquest  conveni  tindrà
efectes per al  curs 2018-2019 i,  un cop valorat el  projecte i  la seva idoneïtat,  es
plantejarà la seva continuïtat i la seva pròrroga per al curs 2019-2020, que caldrà
formalitzar-la mitjançant una addenda a aquest conveni.

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
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ACORD 

Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Celrà,
Bordils, Flaçà, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis-Medinyà, Sant Jordi Desvalls, Sant
Joan de Mollet, Juià, Sant Martí Vell, Viladasens, Madremanya i l’Institut de Celrà per
al finançament del servei de Taller Obert per al curs 2019-2020, que s’adjunta com a
annex a aquest acord.
 
Segon. Autoritzar  la despesa de 4.455,00 € amb càrrec al  pressupost de l’exercici
2020.

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

Quart.  Notificar aquest acord als ajuntaments de Bordils,  Flaçà, Cervià de Ter, Sant
Julià de Ramis-Medinyà, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, Juià, Sant Martí Vell,
Viladasens i Madremanya, així com a l’Institut de Celrà, i donar compte Comptabilitat i
a Tresoreria d’aquesta corporació.

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

ANNEX

ADDENDA  AL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  ELS  AJUNTAMENTS  DE
CELRÀ, BORDILS, FLAÇÀ, CERVIÀ DE TER, SANT JULIÀ DE RAMIS-MEDINYÀ,
SANT JORDI DESVALLS,  SANT JOAN DE MOLLET,  JUIÀ,  SANT MARTÍ VELL,
VILADASENS, MADREMANYA I L’INSTITUT DE CELRÀ PER AL FINANÇAMENT
DEL SERVEI DE TALLER OBERT. 

REUNITS

D'una  part,  el  senyor   DANIEL  CORNELLÀ DETRELL,  alcalde de l’Ajuntament de
Celrà, facultat per acord de Ple de data______________ de 2020,  assistit per la Sra.
Rosa M. Melero Agea, secretària.

D’una  altra,  la  senyora  MONTSERRAT  POU  COSTA,  alcaldessa  de  l’Ajuntament  de
Bordils, facultada per acord de Ple de data _______________ de 2020, assistit pel Sr.
Jaume Solà Molinas, secretari; 

D’una  altra,  el  senyor  JOAN ADROHER  FELIU,   alcalde  de  l’Ajuntament  de  Flaçà,
facultat per acord de Ple de data _______________ de 2020, assistit pel Sr. Jaume
Solà Molinas, secretari; 

D’una altra, la  senyora   ROSER ESTAÑOL TORRENT , alcaldessa de l’Ajuntament de
Cervià  de  Ter,  facultada  per  acord  de  Ple  de  data  _______________  de  2020,
assistida per la Sra. Glòria Masó Serra, secretària; 

D’una  altra,  el  senyor  MARC  PUIGTIÓ  REBOLLO,  alcalde  de  Sant  Julia  de  Ramis-
Medinyà, facultat per acord de Ple de data _______________ de 2020, assistit pel
Sra. Teresa Casellas Iglesias, secretària;

D’una altra, la senyora  NÚRIA MARTINEZ DE LA CASA, alcaldessa  de Sant  Jordi
Desvalls, facultat per acord de Ple de data _______________ de 2020, assistit pel Sr.
Josep Carreras Fabrellas, secretari;
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D’una altra, el senyor  RAMON COSTA PALOMERAS, alcalde  de  Sant  Joan  de  Mollet,
facultat  per  acord de Ple de  data _______________ de 2020,  assistit  per  la Sra.
GEMMA MASMIQUEL BOADA, secretària;

D’una altra, el  senyor CARLES PAGÈS SALA, alcalde  de Juià, facultat per acord de Ple
de data _______________ de 2020, assistit per la Sra. Sandra Valldaura Lacambra,
secretària;

D’una altra, la senyora MARIA ÀNGELS VILÀ SASTRE, alcaldessa  de Sant  Martí  Vell,
facultat  per  acord de Ple de  data _______________ de 2020,  assistit  per  la Sra.
Gemma Masmiquel Boada, secretària;

D’una altra, el senyor  JOSEP MASSÓ MASÒS , alcalde  de Viladasens, facultat per
acord de Ple de data _______________ de 2020, assistit pel Sr. Joan Maria Figueras
Xargay, secretari;

D’una altra, el senyor ALBERT PERACAULA BOSCHSACOMA , alcalde de Madremanya,
facultat per acord de Ple de data _______________ de 2020, assistit pel Sr. Josep
Carreras Fabrellas, secretari;

I de l'altra, la Sra. LAURA RIERA CASELLAS, directora  del centre educatiu Institut de
Celrà del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

INTERVENEN

Els alcaldes,  en nom  i representació  dels seus respectius  ajuntaments, d'acord amb
les  facultats   que  els  confereixen  la  normativa   vigent   en  matèria   de  regim
local, atorgades  per l'article  53.1.a  del text  refós de la Llei municipal i de regim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu  2/2003, de 28 d'abril.

La directora del centre educatiu, en nom  i representació  de l’Institut de Celrà, d’acord
amb les facultats atorgades per l’article 54.3 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius,

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

D’acord  amb el  conveni  de  col·laboració  subscrit  entre  els  diferents  ajuntaments  i
l’Institut de Celrà per desenvolupar el Servei de Taller Obert;

La clàusula cinquena d’aquest conveni estableix que cal valorar la continuïtat del servei
i formalitzar la seva pròrroga per al curs 2019-2020 mitjançant una addenda.

Tant la direcció del centre educatiu com els alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments que
intervenen van considerar oportú donar continuïtat al servei durant el curs 2019-2020.

ACORDEN

Primer. Prorrogar la vigència del conveni de col·laboració per al desenvolupament del
servei de Taller Obert per al curs escolar 2019-2020. 

Segon. Els ajuntaments s’han de fer càrrec de la totalitat del cost del servei del Taller
Obert, estimat en 9.000,00 €, d'acord amb el percentatge de l'alumnat que assisteix a
l’Institut. 

S’adjunta com a annex una taula dels costos a repercutir als Ajuntaments per al curs
2019-2020.
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I, com a prova de conformitat, les persones que atorguen signen aquesta addenda al
conveni.

Ajuntament de Celrà Ajuntament de Bordils

Ajuntament de Flaçà Ajuntament de Cervià de Ter

Ajuntament de Sant Julià-Medinyà Ajuntament de Jordi Desvalls

Ajuntament de St. Joan de Mollet Ajuntament de Juià

Ajuntament de Sant Martí Vell Ajuntament de Viladasens 

Ajuntament de Madremanya Institut de Celrà
ANNEX
Previsió cost Taller Obert per al curs 2019-2020

ALUMNAT PER MUNICIPI 525 % 100
CELRÀ 260 49,50 4.455,00
BORDILS 68 13,00 1.170,00
FLAÇÀ 45 8,50 765,00
CERVIÀ DE TER 36 7,00 630,00
MEDINYÀ-SANT JULIÀ DE RAMIS 30 5,50 495,00
SANT JORDI DESVALLS 28 5,50 495,00
JUIÀ 17 3,00 270,00
SANT JOAN DE MOLLET 16 3,00 270,00
SANT MARTÍ VELL 9 2,00 180,00
MADREMANYA 9 2,00 180,00
VILADASENS 7 1,00 90,00

                       TOTAL 9.000,00 €

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

Vots a favor (12)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  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: senyora Alícia Hernandez Navarro

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló
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8.  DICTAMEN  SOBRE  L’AUTORITZACIÓ  DE  COMPATIBILITAT,  AMB  UNA
ACTIVITAT  PÚBLICA,  A  FAVOR  D'UNA  EMPLEADA  PÚBLICA (expedient
X690/2020).

L’alcalde explica que no és la primera vegada que la Sra. ........, tècnica de Joventut,
compatibilitza  la  seva  activitat  pública  a  l’Ajuntament  amb  la  privada  com  a
professora associada a la Universitat de Girona. I el que es tracta és aprovar aquesta
autorització de compatibilitat.

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 data 20 de juliol de 2020 (registre d'entrada municipal número 3914) la Sra. ……,
tècnica de joventut, sol·licita l’autorització de compatibilitat d’aquesta activitat amb
l’activitat pública que vol dur a terme a la Universitat de Girona com a professora
associada a temps parcial, des del dia  12 de setembre d’enguany fins al dia 11 de
setembre de 2021, amb una dedicació de 2 hores setmanals. 

2.  La secretària  de la corporació ha emès un informe en relació amb la legislació
aplicable i el procediment a seguir.

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques disposa que el personal comprès en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei només podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat
en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per les funcions docent i
sanitària. I que per a l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i
expressa autorització de compatibilitat,  que no suposarà modificació de jornada de
treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment.

I  de  conformitat  amb  l’article  4.1  del  mateix  text  legal,  podrà  autoritzar-se  la
compatibilitat  pel  desenvolupament  d’un  lloc  de  treball  en  l’esfera  docent  com  a
professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb
duració determinada.

2.  Per  tot  l’exposat  i  de  conformitat  amb  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  administracions  públiques;  el  Reial
decret  598/1985,  de  30  d’abril,  sobre  incompatibilitats  del  personal  al  servei  de
l’Administració de l’Estat,  de la Seguretat Social i  dels ens, organismes i empreses
dependents; la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat; l’article 95.2.n i la Disposició final tercera
del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret
Legislatiu 5/2015,  de 30 d'octubre i  el  Decret  214/1990,  de 30 de juliol,  pel  qual
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya.

3.  I  en virtut  del  que disposa l’article  9 de la  Llei  53/1984,  de  26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, correspon al
Ple de la corporació autoritzar la compatibilitat quan es tracti d’un segon lloc o activitat
en el sector públic.

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

Primer.  Autoritzar  la  Sra.  .......  la  compatibilitat  per  desenvolupar  les  funcions  de
tècnica de Joventut  amb l'exercici,  en l’àmbit  públic,  de  professora associada a la
Universitat de Girona des del dia 12 de setembre de 2020 fins al dia 11 de setembre
de 2021 i amb una dedicació de 2 hores setmanals.

Segon. Aquesta autorització quedarà sense efecte en els supòsits següents:

- si l’activitat impedeix o menyscaba el compliment estricte dels deures o
compromet la seva imparcialitat o independència.

- si la dedicació horària de l’activitat coincideix amb la jornada laboral del
seu lloc de treball.

Tercer. La  Sra.  .......  està  obligada  a  posar  en  coneixement  d’aquest  Ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’activitat declarada.

Quart. Inscriure en el Registre de personal de la corporació l’acord del Ple pel qual
s’autoritza  aquesta  compatibilitat  per  desenvolupar  activitats  públiques  en  l’esfera
docent  com  a  professora  universitària  associada  amb  una  dedicació  de  2  hores
setmanals,  d’acord  amb  la  proposta  de  contractació  emesa  per  la  Universitat  de
Girona. 

Cinquè.  Notificar  aquest acord a la persona interessada i  comunicar-lo també a la
Universitat de Girona.

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

Vots a favor (12)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  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: senyora Alícia Hernandez Navarro

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

9. MOCIÓ SANITÀRIA EN LLUITA PER UNA ÚNICA SANITAT 100 % PÚBLICA
I UN ÚNIC CONVENI (expedient x743/2020).

L’alcalde  explica  que aquesta  moció  l’ha  fet  arribar  a l’Ajuntament  la  Plataforma
Sanitàries  en  Lluita,  de  la  mateixa  manera  que  també  l’ha  fet  arribar  a  altres
ajuntaments de la comarca, per tal d’incorporar-la a l’ordre del dia d’aquest Ple.  

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa
una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
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A Catalunya el 2010 es va retallar en més de 1.500 milions d’euros el pressupost del
Departament de Salut i es va abaixar un 5% el sou del personal sanitari. Les retallades
dels governs de CiU es van veure agreujades per les reduccions en el pressupost en
Sanitat per part dels diferents governs de l’Estat espanyol. El 2012 es va implantar el
copagament i  la  inversió  va  disminuir  un 6%. Durant  els  anys següents  aquestes
retallades  no  es  van  revertir.  Un  informe  de  la  Federació  d’Associacions  per  a  la
Defensa de la Sanitat Pública estima que el sistema sanitari va reduir des del 2009
entre 15.000 i 21.000 milions d’euros el pressupost. 

Les  conseqüències  d’aquestes  retallades  encara  s’arrosseguen:  menys  personal  i
menys  recursos.  A  Catalunya,  s’han  perdut  uns  1.020  llits  d’aguts  i  780  de
sociosanitaris.  A  l’atenció  primària,  més  de  1.000  professionals  menys.  Aquesta
situació de mancança de recursos i de forta precarització laboral ha estat present a
l’hora de fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19. 

Així, des que les lluites per la sanitat pública van néixer, l’any 2012 amb les tancades
a diferents centres, no parem de demanar el mateix, més recursos per a la sanitat i
una sanitat  100% pública.  Una sanitat  i  un únic  conveni,  igual  per  a  tothom. En
aquests anys de lluita hem acumulat un bon nombre de reclamacions concretes, tant
des del personal sanitari com des del moviment veïnal i els col·lectius de defensa de la
sanitat pública, les quals no es faran efectives si no s’aborda un important increment
pressupostari en l’àmbit del Departament de Salut i l’inici d’un canvi de model sanitari.

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. Instar  el  govern  de  Catalunya  i  a  les  forces  polítiques  representades  al
Parlament de Catalunya per què aprovin un increment pressupostari dràstic en Salut
per garantir el compliment dels compromisos d’inversions. 

Segon. Instar  el  Departament  de  Salut  a  elaborar  un  Pla  de  xoc  per  reduir
dràsticament les llistes d’espera de les atencions que s’han vist alterades per la gestió
de la crisi sanitària de la Covid-19. 

Tercer. Instar el Departament de Salut perquè garanteixi EPIS en condicions i proves
PCR o serologies per a totes les treballadores i que es depurin responsabilitats per la
desprotecció amb què ha hagut de treballar el personal durant la pandèmia. 

Quart. Instar el govern de Catalunya perquè faci efectiva la recuperació del 5% retallat
el 2010 i de les DPOS. 

Cinquè. Instar  el  Departament  de  Salut  a  crear  una mesa  de negociació  entre  el
Departament  de  Salut  i  representants  de  “Sanitàries  en  lluita”,  amb  l’objectiu
d’encarar un full de ruta per bastir un canvi de model i avançar cap a un únic sistema
sanitari  públic  i,  en  conseqüència,  un  únic  conveni  laboral  digne  per  a  totes  les
professionals. 

Sisè.  Instar el Departament de Salut a crear taules de negociació per temes de cada
territori. 

Setè.  Fer arribar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Departament de
Salut  ,  a  les  forces  polítiques  representades  al  Parlament  de  Catalunya  i  a  la
Plataforma Sanitàries en Lluita. 

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

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  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: senyora Alicia Hernandez Navarro

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

10.  DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DEL  COMPTE  GENERAL  DE  LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019 (expedient X332/2020).

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Ramon Boada Oliveras, interventor, que explica
que hi ha equilibri patrimonial doncs els béns de l’actiu no corrent estan totalment
finançats  amb capitals  permanents,  la  qual  cosa  indica  que  hi  ha  bona  situació
financera pel que fa al balanç de situació.

Pel que fa al romanent de Tresoreria,  a 31 de desembre de 2019 és de 2.376.776 €
i que han baixat respecte l’exercici anterior però que el motiu és degut a subvencions
que es reconeixen tard per part d’altres corporacions. 
 
I  quant  a  l’existència  en  caixa,  el  Sr.  Boada  indica  que  a  31  de  desembre
l’Ajuntament tenia 3.600.000 €, una quantitat molt similar a l’exercici anterior.

Pel que fa als terminis de pagament, l’Ajuntament ha complert amb el que preveu la
Llei de morositat i està pagant els seus proveïdors amb una mitjana de 11,46 dies.

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. Format per la Intervenció el Compte General de la corporació de l’exercici 2019, per
Decret d'Alcaldia 352/2020, de 28 de maig, es va convocar la Comissió Especial de
Comptes pel dia 2 de juny de 2020.

Aquest dia, el Compte General es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de
Comptes, que el va informar favorablement. 

2. El Compte General, amb l'informe de la Comissió, es va exposar al públic mitjançant
un edicte que es va publicar al BOP de Girona número 3577, de 5 de juny de 2020, a
l’e-tauler des del 5 de juny fins al dia 9 de juliol de 2020 i al tauler d’anuncis de la
corporació pel termini de quinze dies durant els quals i vuit més els interessats podien
presentar reclamacions, objeccions o observacions.

Durant aquest termini no se’n va presentar cap.

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



                                                 Acta 7/2020
                   8 de setembre de 2020

3. Per Decret  d’Alcaldia 620/2020,  del  dia 27 d’agost de 2020,  es va convocar  la
segona reunió de la Comissió Especial de Comptes pel dia 1 de setembre de 2020, on
es va acordar elevar el Compte General al Ple de la corporació juntament amb els
justificants i antecedents per aprovar-los.

FONAMENTS DE DRET

1. S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al
212 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.

2. L’article 212.4 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, assenyala que acompanyat dels
informes de la Comissió Especial  de  comptes i  de  les reclamacions  formulades,  el
Compte general se sotmetrà al Ple de la corporació per aprovar-lo abans del dia 1
d’octubre.

3. L’article 214.5 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, assenyala que les entitats locals
rendiran al Tribunal de Comptes el Compte general aprovat.

4. L’article 4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, disposa
que les corporacions locals han de remetre els comptes de cada exercici directament a
la Sindicatura de Comptes.

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

ACORD

Aprovar el compte general de la corporació de l'exercici  2019, de conformitat amb
l’informe d’Intervenció, i remetre’l a la Sindicatura de Comptes.

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

Vots a favor (12)

GM  CUP-AMUNT:  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  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: senyora Alicia Hernandez Navarro

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

11. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

No n’hi ha.
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II
PART DE CONTROL

12. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA.

Número Document Àrea
2020DECR000619 CONVOCATORIA CID 1 DE SETEMBRE DE 2020 SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ
2020DECR000618 APROVAR DEVOLUCIO GARANTIA DEFINITVA SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ
2020DECR000617 PAGAMENT DIETES PER ASSISTENCIA ALS ORGANS DE 

GOVERN JULIOL-AGOST2020
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2020DECR000616 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: SUBSTITUCIO 
DOS FANALS

CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000615 ADJUDICACIO CTE MNOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO 
SERVIDOR COMUNICACIONS

CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000614 DECLARAR LA CADUCITAT PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
INFRACCIO ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000613 DECLARAR LA CADUCITAT PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
INFRACCIO ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000612 DECLARAR LA CADUCITAT PROCEDIMENT SANCIONADOR PER 
INFRACCIO ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000611 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: ANIVELLAMENT I 
RECUPERACIO PISTA FORESTAL

CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000610 CONCESSIO AUTORITZACIO US SALA ENTITATS CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000609 REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE ABANDONAT SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000608 REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE ABANDONAT SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000607 ADMETRE A TRAMIT RECLAMACIO RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000606 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
OBRA MNOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000605 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
OBRA MNOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000604 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: CONDICIONAMENT CAMI 
DE LA FONT DE LES ESCALES

CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000603 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
OBRA MNOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000602 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
OBRA MNOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000601 APROVAR DEVOLUCIO MATRICULA EB SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2020DECR000600 RENOVAR PERMIS ABOCAMENT AIGUES RESIDUALS A L'EDAR URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000599 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: REALITZACIO TRIPTICS 
CAMPANYA "COMPARTIR COTXE"

CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000598 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO 5
MOSQUITERES

CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000597 EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIO

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000596 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ
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2020DECR000595 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000594 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000593 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000592 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000591 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000590 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000589 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000588 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000587 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000586 APROVACIO FACTURES F2020-33 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2020DECR000585 APROVACIO LIQUIDACIO TAXA PRESTACIO SERVEI EB, 
MENJADOR JULIOL

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2020DECR000584 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: ARRANJAMENT CAMÍ 
DELS PAGESOS

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000583 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: SUBSTITUCIO PORTES 
MALMESES

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000582 DELEGACIÓ FUNCIONS ALCALDIA SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000581 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ICD PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2020DECR000580 APROVACIO FACTURES F2020-31 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2020DECR000579 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINSTRAMENT: 2 SWITCH POE CON - CONTRACTACIÓ
2020DECR000578 SOL·LICITUD ALTA SERVEI VIA OBERTA EACAT SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ
2020DECR000577 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: AIXECAMENT 

TOPOGRAFIC A SALA CAN CORS
CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000576 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: FORMACIO REIXA 
INTERCEPTORA AIGÜES PLUVIALS

CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000575 RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS COM A FUNCIONARI RH - RECURSOS HUMANS
2020DECR000574 AUTORITZAR CONCESSIO DRET FUNERARI SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ
2020DECR000573 EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 

DISMINUCIO
SS - SERVEIS SOCIALS

2020DECR000572 EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIO

SS - SERVEIS SOCIALS

2020DECR000571 CANVIAR DADES RESPONSABLE SERVEI CERTIFICACIO 
ELECTRONICA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000570 NO RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS EN CONTRACTES 
ANTERIORS

RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000569 CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL COM A EDUCADORA EB RH - RECURSOS HUMANS
2020DECR000568 RECONEIXER OBLIGACIO I ORDENAR PAGAMENT  PER AJUTS ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 

PERSONES
2020DECR000567 ACCEPTAR REINGRES COM A EDUCADORA DE LES EB RH - RECURSOS HUMANS
2020DECR000566 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: ENQUADERNACIO SGI - SECRETARIA GENERAL I 
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INTERVENCIÓ
2020DECR000565 DEC INCOACIO EXPEDIENT PROTECCIO LEGALITAT 

URBANISTICA
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000564 PAGAMENT SEGON SUBVENCIO ESCOLA FALGUERES ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2020DECR000563 RECTIFICAR NIVELL QUALIFICACIO ENERGETICA DE DECRET 
D'ALCALDIA

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000562 PAGAMENT ULTIM SUBVENCIO ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2020DECR000561 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
PER OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000560 AMPLIACIO JORNADA DE TREBALL AUXILIAR ADMINISTRATIVA RH - RECURSOS HUMANS
2020DECR000559 ANUL·LACIO BUTLLETA APARCAMENT AL - ALCALDIA
2020DECR000558 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 

EXTRAORDINARIA 3 AGOST 2020
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000557 EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIO

SS - SERVEIS SOCIALS

2020DECR000556 SOL·LICITUD SUBVENCIO: ORGANITZACIO ACTES 
COMMEMORACIO CAMP AVIACIO

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000555 DONAR CONFORMITAT PER COMISSIÓ DE SERVEIS DE LA 
SECRETARIA MUNICIPAL

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000554 REQUERIMENT PER NETEJAR FINCA ST - SERVEIS TECNICS
2020DECR000553 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 

1A OCUPACIO HABITATGE
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000552 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000551 NO DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT DE COMUNICACIO 
PREVIA PER OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000550 CONCESSIO UTILITZACIO TEATRE ATENEU PER ASSAJOS I 
REPRESENTACIONS TEATRALS

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000549 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000548 CONCESSIO AUTORITZACIO US TEATRE ATENEU PER 
ACTIVITAT CASAL ESTIU

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000547 PAGAMENT FORMACIO VIGILANT MUNICIPAL RH - RECURSOS HUMANS
2020DECR000546 NOMENAMENT COM A DIRECTORA I COORDINADORES DE LES

EB
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES 
PERSONES

2020DECR000545 DECLARAR EXTINGIDA RELACIO LABORAL AMB LA 
CORPORACIO

RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000544 DEC SUSPENSIO MERCAT RECICLATGE AGOST 2020 AL - ALCALDIA
2020DECR000543 DEC CONVOCATORIA PLE SESSIO EXTRAORDINARIA 31 JULIOL 

2020
AJ - AJUNTAMENT

2020DECR000542 ACCEPTACIO SUBVENCIO MEDI AMBIENT SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000541 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: OBERTURA PORTA LLAR 
INFANTS GINJOLS

ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000540 DEC APROVACIO FACTURES F2020-30 INT - INTERVENCIO
2020DECR000539 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: REPARACIO DESAIGUE 

PASSADIS CTE CULTURAL LA FABRICA
ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000538 CONCESSIO AUTORITZACIO US TEATRE ATENEU PER 
ACTIVITAT CASAL ESTIU

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000537 RECTIFICACIO DNI ACORD JUNTA GOVERN LOCAL URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000536 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: OBERTURA PORTA ESCOLA 
FALGUERES

ST - SERVEIS TECNICS
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2020DECR000535 DONAR-SE PER ASSABENTAT EXERCICI ACTIVITAT 
D'EXPLOTACIO RAMADERA AUTOCONSUM

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000534 SOL·LICITAR SUBV: FINANÇAR ACTUACIONS ADREÇADES A 
REACTIVACIO TEIXIT COMERCIAL

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2020DECR000533 INICIAR EXPEDIENT ADM X TRAMITAR CTE ADMINISTRATIU 
MANTENIMENT PAG WEB

CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000532 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO 9
ORDINADORS PORTATILS

CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000531 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: SUBSTITUCIO 
LLIT FILTRANT PISCINA

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000530 DEC 530-20 APROVACIO FACTURES F2020-29 INT - INTERVENCIO
2020DECR000529 CONCESSIO AUTORITZACIO US TEATRE ATENEU PER 

ACTIVITAT CASAL ESTIU
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000528 PAGAMENT DIETES PER ASSISTENCIA ALS ORGANS DE 
GOVERN JULIOL2020

RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000527 RENOVAR PERMIS ABOCAMENT AIGUES RESIDUALS A L'EDAR URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000526 COCNESSIO LLICENCIA URBANISTICA PER CONSTRUCCIO 
REGIM PROP HORITZONTAL

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000525 RECTIFICACIO D'OFICI ERROR MATERIAL EN DECRET ALCALDIA SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000524 CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL COM A CONSERGE 
EQUIPAMENTS

RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000523 APROVAR LIQUIDACIO TAXA US PRIVATIU HORTS MUNICIPALS SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA

2020DECR000522 RETORNAR FIANÇA RESIDUS CONSTRUCCIO URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000521 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
D'UNA I NSTAL·LACIO

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000520 CONVOCATORIA CID EXTRAORDINARIA 27 JULIOL 2020 SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000519 SOL SUBVENCIO PER UTILITZAR ARID RECICLAT RESIDUS 
CONSTRUCCIO

SA - SANITAT I SALUT

2020DECR000518 SOL SUBVENCIO SUFRAGAR DESPESES DERIVADES TEMPORAL 
GLORIA

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000517 APROVACIO MEMORIA VALORADA SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000516 SOL·LICITAR SUBVENCIO DIGI PER DESPESES ENTRE 
1/319/6/2020

CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000515 ANUL·LAR LIQUIDACIO  PER RENUNCIA PLAÇA CASALET JULIOL
2020

INT - INTERVENCIO

2020DECR000514 RETORNAR FIANÇA RESIDUS CONSTRUCCIO AL - ALCALDIA
2020DECR000513 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO 2

CADIRES BIBLIOTECA
SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000512 ACOLLIMENT CONVOCATORIA AJUTS PREVENCIO INCENDIS 
FORESTALS

MA - MEDI AMBIENT

2020DECR000511 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: CREACIO MATERIAL 
MULTIMEDIA

PAC - PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2020DECR000510 ADJUD CTE MENOR OBRES:IMPLANTACIO SIST CONTROL 
TEMPERATURA PORXO PISCINES

ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000509 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 21 JULIOL 2020 CON - CONTRACTACIÓ
2020DECR000508 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: LLIBRES CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
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CULTURALS
2020DECR000507 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: LLIBRES CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 

CULTURALS
2020DECR000506 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: ENQUADERNACIO SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ
2020DECR000505 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 

ADMINISTRATIVA
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000504 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000503 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: IMPRESSIO 2000 
EXEMPLARS REVISTA LA LLERA DEL TER

SG - SECRETARIA

2020DECR000502 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000501 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000500 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000499 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000498 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000497 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000496 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000495 APROVAR LIQUIDACIO EXECUCIO NETEJA I MANTENIMENT 
FINQUES

ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000494 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO CONCERT RESSUPO CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000493 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
INSTAL·L PLAQUES FOTOVOLT.

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000492 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
OBRA MENOR

ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000491 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: DIVERSOS TREBALLS 
MANTENIMENT ESPAIS MUNICIPALS

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000490 DEC 490-20 APROVACIO FACTURES F28-2020 INT - INTERVENCIO
2020DECR000489 EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 

DISMINUCIO
SS - SERVEIS SOCIALS

2020DECR000488 INCOACIO EXPEDIENT PER DONAR DE BAIXA DEL PADRO 
MUNICIPAL D'HABITANTS

HAB - PADRÓ D'HABITANTS

2020DECR000487 EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISMINUCIO

SS - SERVEIS SOCIALS

2020DECR000486 PAGAMENT EN CONCEPTE DE LOCOMOCIO I DIETES RH - RECURSOS HUMANS
2020DECR000485 AUTORITZACIO PER REALITZAR CURSOS BALL I SALO CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 

CULTURALS
2020DECR000484 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: FORMACIO I ASSESS PER 

A EMPRESES
PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2020DECR000483 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: MOTOR 
ESTACIO BOMBEIX CLIMA EMD

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000482 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO 
TOPALLS PORTES CORREDERES

ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000481 DECLARAR CADUCITAT DE NOU PROCEDIMENTS 
SANCIONADOR PER LA COVID19

SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ
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2020DECR000480 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO 2
FANCOILS

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000479 PRORROGA LLICENCIA OCUPACIO TEMPORAL DOMINI PUB AL - ALCALDIA
2020DECR000478 APROVAR LIQUIDACIO TAXA PRESTACIO SERVEI EB CASALET 

JULIOL
INT - INTERVENCIO

2020DECR000477 CONCESSIO AUTORITZACIO US SALA AUDIOVISUALS TEATRE 
ATENEU

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000476 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: ESTAMPACIO 
SAMARRETES RADIO CELRA

PAC - PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2020DECR000475 ADJUDICACIO CTE MENOR: ACTUALITZACIO I CONVERSIO APP PAC - PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2020DECR000474 ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIO 

DUES MAMPARES
ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000473 AUTORITZAR COL·LOCACIO PARADES SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000472 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO ESPECTACLE SET UP CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000471 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIÓ CONCERT CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000470 DEC CONVOCATORIA CID 09072020 SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000468 APROVACIO LIQUIDACIO COSTOS ESCOLARITZACIO INFANT INT - INTERVENCIO
2020DECR000467 DEC 467-20 APROVACIO FACTURES F27-2020 INT - INTERVENCIO
2020DECR000466 RETORNAR GARANTIA DEFINITIVA SG - SECRETARIA
2020DECR000465 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 

ADMINISTRATIVA
MA - MEDI AMBIENT

2020DECR000464 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

MA - MEDI AMBIENT

2020DECR000463 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

MA - MEDI AMBIENT

2020DECR000462 INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA

MA - MEDI AMBIENT

2020DECR000461 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA 
OBRA MENOR

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000460 SOL·LICITUD PRORROGA JUSTIFICACIO SUBVENCIO SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ

2020DECR000459 APROVACIO PLA SEGURETAT I SALUT PROJECTE OBRA ST - SERVEIS TECNICS
2020DECR000458 APROVACIO PLA SEGURETAT I SALUT PROJECTE OBRA ST - SERVEIS TECNICS
2020DECR000457 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO ESPECTACLE CONCERT 

HAVANERES
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000456 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO ESPECTACLE PINDOLES CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000455 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIO ESPECTACLE ABSURD CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000454 ADJUDICACIÓ CTE MENOR SERVEIS: CONTROL ACCESSOS I 
AFORAMENT PARC CORS

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS

2020DECR000453 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 7 JULIOL 2020 CON - CONTRACTACIÓ
2020DECR000452 EXTINGIR LLICÈNCIA ÚS PRIVATIU HORTS MUNICIPALS AL - ALCALDIA
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13. PRECS I PREGUNTES.

L’alcalde cedeix la paraula al  senyor David Mas Roselló,  portaveu del GM JXCAT-
JUNTS, que dóna la benvinguda a la Sra. Alícia Hernández Navarro. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Robert Vilà Brugués, regidor del GM FC-ERC-AM,
que dóna les gràcies a la Sra. ...... per tota la feina que ha fet i, de part del seu grup
municipal, que gaudeixi molt a partir d’ara. I també dóna la benvinguda a la Sra.
Hernández.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que
després de 18 anys d’acompanyar-nos a l’Ajuntament el proper 15 de setembre ens
deixarà i marxarà a un altre lloc.

La Sra. Melero diu el següent:

Com bé sabeu, avui és el meu últim Ple com a secretària municipal aquí a Celrà ja que
a partir del dia 15 de setembre seré secretària municipal d’un altre Ajuntament.

No ha estat una decisió gens fàcil perquè em sento molt vinculada a Celrà per molts
motius.

Aquí vaig començar molt joveneta. Va ser el meu primer destí i tenia 25 anys. Jo he
crescut  a  l’igual  que  ho  ha  fet  el  municipi  i  no  tant  l’Ajuntament,  degut  a  les
restriccions pressupostàries imposades.

I per què em sento molt vinculada amb el municipi de Celrà? La resposta és fàcil:

Per la seva gent, ja que he tingut l’oportunitat de conèixer gent fantàstica i generosa,
veïns i veïnes de Celrà dels que crec que m’emporto una amistat i que algunes d’elles
han estat o són regidores i regidors o personal d’aquest Ajuntament.

També per les companyes i companys que tinc i que trobaré molt a faltar, elles ja ho
saben. Aquí hem fet una família, així és com ho sento i ho manifesto.

No em vull deixar ningú però sí que vull agrair la bona predisposició de totes elles:

- A  Secretaria: la ...., la .... i la ...
- A Intervenció: en ...., la ..., la ... i l’... (recentment jubilada)
- A l’Oficina d’Atenció Ciutadana: la .... i en ...
- A Urbanisme: la ..., la ..., en .... i en ...
- A les tècniques i tècnics de les diferents àrees: l’...., la ..., la ..., la Mariona, en

...., l’...., en ....., en .... i l’.....
- A l’EDAR: ....
- A l’Escola Municipal de Dansa: la ...., la .......
- A l’àrea de Serveis Públics: en ..., la ...., en .... i a la resta de personal de la

brigada municipal. Tampoc no vull deixar de mencionar a dues persones que ja
no estan entre nosaltres però que apreciava i que totes recordem com són
en .... i en ...., que ens varen deixar massa joves.

- I  a la resta  de personal,  que potser  no hem tingut tanta relació però que
sempre hi han estat.

Abans he dit que som com una família i és així. Són moltes hores les que passem
plegades i hem sabut  trobar col·laboració mútua, bona predisposició, bon treball i
professionalitat.
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A l’altre costat de l’aparell administratiu, que és qui executa les decisions polítiques i
manté el funcionament administratiu del consistori, estan les polítiques i els polítics,
vostès, les persones que configuren aquest Ple.

L’equip de govern defineix les directrius de l’acció de govern i nosaltres executem les
polítiques aprovades dins el marc normatiu. S’ha treballat molt i molt, sempre pensant
en  el  poble  i  servint  amb objectivitat  l’interès  públic  (o  també  anomenat  interès
general), com no pot ser d’altra manera, i amb subjecció plena a la llei i al dret.

I he de dir que he treballat molt bé al vostre costat. Així com també ho vaig fer amb
els anteriors equips de govern i regidores i regidors que configuraven aquest Ple.

L’equip  de  govern  d’aquest  mandat  ha  tingut  noves  incorporacions  fruit  de  les
eleccions celebrades el dia 26 de maig de 2019, i que  són l’Aram, la Montse, l’Albert i
en Dani, que enguany han hagut de fer front a grans adversitats com la tempesta
Glòria i la pandèmia que estem patint.

He tingut l’oportunitat de conèixer molt més l’Eulàlia i la Sònia, hem passat molt més
temps juntes i puc constatar que sou molt treballadores i és molt fàcil  treballar al
vostre costat.

I sobretot, vull fer una menció especial a l’alcalde, el Sr. Daniel Cornellà i al primer
tinent d’alcalde, el Sr. Josep Bartis, als quals vull donar les gràcies per fer-ho tot més
fàcil  i dir-los que segur que els trobaré a faltar.

Tampoc vull deixar de mencionar i agrair a la regidora i regidors de l’oposició, el seu
bon fer: en Robert, l’Anna M, en Miquel, en Manel - que en el Ple ordinari del mes de
juliol es va prendre coneixement de la seva renúncia-  i ara a l’Alícia – a qui li desitjo
sort i encerts en aquesta nova etapa que inicia avui- i en David, que és a qui més he
tractat durant aquests anys i puc constatar que sempre ha estat constructiu en tot allò
que ha proposat.

Com a secretària municipal m’hagués agradat veure finalitzat alguns dels projectes
que ja estan bastant avançats, com és el Centre d’Interpretació de les Gavarres de la
Torre Desvern, l’ampliació de la depuradora de Celrà i, especialment, la connexió del
carril bici Celrà-Girona, i que esperem que tots ells puguin ser una realitat.

Al començament he comentat que la decisió no ha estat gens fàcil i en aquest sentit hi
ha  una  frase  del  Sr.  Robin  S.  Sharma  (expert  reconegut  en  lideratge  i
desenvolupament personal) que diu:

Tots els canvis fan por al començament
Són confusos a la meitat
I són extraordinaris al final

I  què  és  el  pitjor  que  pot  passar?  Que  no  surti  bé,  però  tot  i  això  hi  ha  un
aprenentatge i no hi ha cap decisió que sigui irrevocable.

I qui sap, potser algun dia ens tornem a retrobar.

Moltes gràcies a totes i a tots i moltes gràcies, Celrà.

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



                                                 Acta 7/2020
                   8 de setembre de 2020

L’alcalde diu el següent:

Gràcies per aquests 18 anys i per l’obsequi que has fet als regidors i regidores. Però si
els regidors i alcaldes surten i entren contínuament, el millor obsequi que has fet és
estar  sempre  a  l’Ajuntament,  que  podria  portar  el  teu  nom  pel  que  fa  al  tema
organitzatiu, com està tot plantejat i com ho has volgut tenir sempre tot lligat i ben
lligat. Sempre innovant, i quan els altres ajuntaments començaven a parlar de deixar
el paper a favor de l’administració electrònica aquí ja s’estava fent gràcies a la teva
empenta. L’Ajuntament de Celrà sempre ha estat pioner en moltes de les coses, no tal
sols per la política que s’hi fa sinó també per tu i per la facilitat que has posat sempre
per fer les coses.   

A diferència d’altres ajuntaments, aquí les relacions sempre han estat molt fàcils entre
els treballadors i polítics i això és el que fa que l’Ajuntament funcioni constantment. 

Em sap molt greu que marxis i, tot i intentar convèncer-la, no ha estat possible però
entenc que, després de 18 anys, vulguis anar a treballar a un altre Ajuntament més
gran i capital de comarca. Poca competència podem fer-li a aquest Ajuntament però sí
has triat molt bé i que està clar que de ben segur no s’han equivocat al demanar que
hi vagis. 

La porta la tens oberta a Celrà per quan vulguis tornar. Se’t trobarà a faltar moltíssim
però entén que comences un projecte nou i desitjo que te vagi tot molt bé. 

Gràcies per tota la feina feta, pel temps que has dedicat a Celrà, per ser-hi sempre. I
et faig lliurament de la insígnia del consistori, el sol de Celrà fet en plata perquè ens
recordis sempre. 

L’alcalde cedeix la paraula al  senyor David Mas Roselló,  portaveu del GM JXCAT-
JUNTS, que diu el següent:

Després d’en Dani i d’en Pitu sóc la persona que més temps ha estat amb tu al Ple. Ha
estat un plaer treballar amb tu. En el meu cas sempre ha estat des de l’oposició però
em consta què bona treballadora ets, molt disciplinada. 

Perdem una gran professional aquí i la guanyen a l’altre Ajuntament, però s’emporten
encara una millor persona. 

Em sembles una persona molt maca,  molt sincera,  molt professional  i  espero que
tinguis molta sort en aquesta propera aventura. 

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Alicia Hernandez Navarro, portaveu del GM
PSC-CP, que diu el següent:

Tan sols una cosa, segueix com ets i no canviïs. 
Rosa Maria, fins a la propera.

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

Rosa Maria, tu i jo ja fa molts anys que ens coneixem. Ets una dona extraordinària.
Hem estat junts moltes vegades i quan érem petits jugàvem junts. Des del nostre grup
d’Esquerra et volem agrair la teva feina a l’Ajuntament. Ha estat un honor i un enorme
plaer gaudir de la teva professionalitat,  que l’has demostrat  molt.  Valorem la teva
seriositat i la teva paciència que has demostrat durant tots aquests anys. 
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Gràcies per donar-nos facilitats en el nostre dia a dia a l’Ajuntament, que els teus
companys també ho han dit. Et trobaran a faltar molt, però molt. No t’ho pots pas
imaginar. 

Et desitgem molta i molta sort en aquesta nova etapa que començaràs. Et volem donar
l’abraçada dels nostres companys.

Rosa Maria, una abraçada i endavant.

Felicitats.

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Albert  López  Guàrdia,  regidor  d’Educació  i
Serveis Socials, que diu el següent:

Simplement vull reafirmar les paraules que ha dit en Dani. Ell és un veterà en aquest
consistori i ha fet com un històric. Jo sóc del grup dels acabats d’arribar però allò que
diuen que la primera impressió compta, jo vull posar en valor la teva professionalitat,
la  teva  qualitat  humana,  la  teva  forma  d’acollida,  la  teva  honestedat,  la  teva
transparència i, a la vegada, el teu sentit de l’humor i la teva infinita però infinita
paciència que constato que és molt important per fer la feina que fas. I nosaltres, que
ens estimem molt aquest poble i que treballem moltíssim som d’una manera de fer
que requereix molta paciència. Qui vingui, espero i desitjo que sàpiga mantenir aquest
saber fer, però també espero i desitjo que li deixis el teu telèfon per tal que li facis un
cop de mà. 

Ha estat un plaer. Ens quedem amb les ganes de poder conèixer-nos més, de poder
riure, de poder discutir sobre lleis que tu rondines i que jo no entenc que no diguin el
que jo vull sentir però em quedo amb les ganes.

Enhorabona  i  moltes  felicitats  pel  canvi  professional  que  fas,  que  te’l  mereixes
moltíssim i espero que sàpiguen qui els hi arriba i que es facin mereixedors de tenir-te.

Moltes gràcies.        
      

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  21.30  hores  de  la  qual  cosa,  com  a
secretària, dono fe.
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