
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 8/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 13 d’octubre de 2020
Horari: de 20.00 h a 20.510 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 13 d’octubre de 2020, es reuneixen a la
sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en
els termes legalment establerts, els membres que integren el Ple que a continuació
es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència de
l’alcalde i assistits per mi, la secretària general.

ASSISTENTS

Alcalde 
Sr. Daniel Cornellà Detrell

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

Regidors/es
Sra. Sònia Fortià Martí 
Sr. Albert Lopez Guàrdia 
Sr. Aram Aymerich Besalú
Sr. Robert Vilà Brugués, que s’incorpora a la sessió abans de la votació del punt
número 3 de l’ordre del dia
Sra. Anna Maria Coll Pascual
Sr. Miquel Rossell Molar
Sra. Alícia Hernández Navarro
Sr. David Mas Roselló

Secretària 
Sra. Meritxell Vargas Sardà



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  8  DE
SETEMBRE 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.

Sotmesa a votació s’aprova per UNANIMITAT dels 12 assistents.  

2. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE EL
CONSELL  COMARCAL  DEL  GIRONÈS  I  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  PER  A
L’EXERCICI  DE  LES  COMPETÈNCIES  MUNICIPALS  DE  CONTRACTACIÓ,
EXECUCIÓ I DIRECCIÓ DE L’OBRA TITULADA  CONSTRUCCIÓ D’UN VAS A
L’EQUIPAMENT  DE  LES  PISCINES  MUNICIPALS  DE  CELRÀ (expedient
X880/2020).

L’alcalde explica que es deleguen totes aquestes competències municipals partint
de  la  base  que  l’enginyer,  que  ha  redactat  el  projecte,  i  l’arquitecte  tècnic
municipals  son  alhora  també  treballadors  del  Consell  Comarcal  del  Gironès.
D’aquesta manera el  Consell  redactarà el  Plec  de condicions  i  traurà a concurs
públic la licitació de la contractació de l’obra.   

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Meritxell Vargas Sardà, secretària, que fa
una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

1. En sessió plenària de data 9 de juny de 2020 es va aprovar inicialment el
projecte  d’obra  ordinària  titulat  Construcció  d’un  nou  vas  a  l’equipament  de  les
piscines municipals de Celrà,  que implicarà l’ampliació de la zona de platja, de la
zona de gespa i ombres i inclourà la plantació de nous arbres.

2. Per a dur a terme aquest projecte, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà i del
Consell  Comarcal  del  Gironès formalitzar  un conveni  de  col·laboració  per  tal  que
aquest exerceixi les competències municipals de contractació, execució i direcció de
l’obra esmentada. 

El  pressupost  d’execució  per  contracte  ascendeix  a  146.739,18  €  IVA  exclòs
(174.619,62 € IVA inclòs).
3. Ha emès informe la  secretària de la corporació, que consta a l’expedient. També
consta la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.



FONAMENTS DE DRET

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

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

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

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

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

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

ACORD

Primer.  Aprovar el  Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell
Comarcal del Gironès per a l’exercici de les competències municipals de contractació,
execució  i  direcció  de  l’obra  titulada  Construcció  d’un  vas  a  l’equipament  de les
piscines municipals de Celrà, i que s’adjunta com a annex a aquest acord. 

Segon. Aprovar el compromís anticipat de despesa amb càrrec al futur pressupost de
2021  i  condicionar  l’eficàcia  dels  presents  acord  a  la  existència  de  crèdit
pressupostari en l’exercici 2021. 

Tercer. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
aquests acords.

Quart. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.

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



ANNEX

CONVENI  DE DELEGACIÓ ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL DEL  GIRONÈS I
L'AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  PER  L'EXERCICI  DE  LES  COMPETÈNCIES
MUNICIPALS  DE  CONTRACTACIÓ,  EXECUCIÓ  I  DIRECCIÓ  DE  L'OBRA
TITULADA  CONSTRUCCIÓ  D’UN  VAS  A  L’EQUIPAMENT  DE  LES  PISCINES
MUNICIPALS DE CELRÀ.

ENTITATS  QUE INTERVENEN

D'una  part,  el  Sr.  Joaquim Roca  i  Ventura,  en  qualitat  de  president  del  Consell
Comarcal del Gironès, assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del
Consell Comarcal del Gironès;

D'altra part, el Sr. Daniel Cornellà i Detrell, alcalde de l'Ajuntament de Celrà, assistit
per la Sra. ...., secretària de l'Ajuntament de Celrà;

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Que l’Ajuntament de Celrà per acord del Ple de data........................, va acordar
delegar  en  favor  del  Consell  Comarcal  del  Gironès  la  competència  municipal  en
relació  a  la  contractació  i  execució  de  l'obra  titulada Construcció  d’un  vas  a
l’equipament de les piscines municipals de Celrà.

Que és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Celrà
que  subscriguin  aquest  conveni  de  col·laboració  per  la  contractació,  execució  i
direcció de l'obra esmentada;

Que el Consell Comarcal del Gironès assumeix l'esmentada competència delegada
per l'Ajuntament de Celrà, mitjançant acord del ple de data.......................;

De conformitat amb el que regulen els art. 8 i 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, i l'art. 116 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

ACORDEN:

1- Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és la contractació, execució i direcció de l'obra titulada
Construcció d’un vas a l’equipament de les piscines municipals de Celrà.

D'acord  amb el  projecte  tècnic  de  l'obra,  el  pressupost  d’execució  per  contracte
ascendeix a la quantitat de 146.739,18€ IVA no inclòs, 174.619,62 € IVA inclòs.

Aquesta quantitat serà transferida al Consell Comarcal en el moment de publicació de
l'anunci de licitació. 

2- Obligacions del Consell Comarcal del Gironès

Són obligacions del Consell Comarcal del Gironès:

- Licitar  en nom de l'Ajuntament de Celrà  l'obra titulada  Construcció d’un vas  a
l’equipament de les piscines municipals de Celrà.  La licitació inclourà tots els actes
preparatoris conforme a la normativa contractual, elaboració dels plecs de clàusules,
documents de licitació, adjudicació i seguiment de l’execució del contracte.



- Aprovar les certificacions corresponents i procedir al pagament al contractista.

- Exercir les funcions d'execució i direcció de l'obra.

- Recepcionar l'obra i retornar, si escau, la finança dipositada pel contractista.

-  Liquidar  a  l’Ajuntament  de  Celrà  la  quantitat  de  1.520€  (corresponent  a  una
dedicació  de  40h  d’un  tècnic  superior)   per  a  l’assistència  tècnica  jurídico-
administrativa i econòmica corresponent a l’expedient de contractació de les obres
d’acord amb l’Ordenança de preus públics  vigent  per  a  la  prestació  d’assistència
tècnica als ajuntaments i altres ens públics de la comarca, números 6.3.1.

3- Obligacions de l’Ajuntament

Són obligacions de l’Ajuntament:

- Certificar la disponibilitat en ferm dels terrenys i dels serveis, i de les autoritzacions
i concessions administratives necessàries per a l'inici i execució de les obres. 

- Certificar l'aprovació definitiva del projecte tècnic de l'obra.

- Certificar la disponibilitat pressupostària per atendre el finançament de l'obra.

- Assumir totes les incidències derivades de la no disponibilitat dels terrenys o manca
de permisos.

- Aportar la quantitat corresponent al cost de l'obra adjudicada en el moment de
publicació de l'anunci de licitació, que li comunicarà el Consell Comarcal del Gironès
així  com,  assumir  la  liquidació  en  relació  a  la  tramitació  de  l’expedient  de
contractació.

- Assistir al director de les obres en totes les incidències que puguin sorgir en la seva
execució.

- Qualsevol modificació que es vulgui introduir a les obres, l'Ajuntament l'haurà de
comunicar per escrit al Consell Comarcal i haurà de fer-se'n càrrec dels costos, si així
en resulta.

-L’Ajuntament liquidarà les obligacions d’aquest conveni contra la presentació per
part del Consell Comarcal de les certificacions d’obra degudament aprovades.

4- Responsabilitat

Cada part signant del conveni es farà responsable de les obligacions assumides. 

5- Conseqüències aplicables en cas d'incompliment

En  cas  d'incompliment,  la  part  incomplidora  haurà  d'assumir  econòmicament
l'incompliment  de  l'obligació,  sens  perjudici  de  la  seva  responsabilitat  davant  de
tercers.



6- Comissió de Seguiment

Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada part
signant per tal  de tractar les incidències que es pugin produir i per seguir-ne les
evolucions.
Es designa al Sr. Jordi Güell i Camps, enginyer industrial del Consell Comarcal del
Gironès  com  a  responsable,  per  part  del  Consell  Comarcal  del  Gironès,  del
seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

7- Vigència

El present conveni serà vigent des de la data de la seva signatura fins a la data de la
recepció de l'obra.

8- Causes de resolució

Són causes de resolució d'aquest conveni:

a) Per mutu acord de les parts.

b) Incompliment de les obligacions i  compromisos assumits per part d'algun dels
signants.

c) Són altres causes de resolució les contemplades per l'article 51 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

9- Jurisdicció competent

Aquest conveni té naturalesa administrativa,  pel que correspondrà a la jurisdicció
contenciosa  administrativa  el  coneixement  de  les  qüestions  litigioses  que  puguin
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.

No hi ha intervencions.

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

Vots a favor (12)

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

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

GM PSC-CP: senyora Alicia Hernandez Navarro

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló



3.  DICTAMEN  SOBRE  L’ADHESIÓ  A  L’ASSOCIACIÓ  DE  MUNICIPIS  I
ENTITATS PER L’ENERGIA PÚBLICA (expedient X844/2020).

L’alcalde explica que des de fa temps, prop d’una cinquantena d’ajuntaments de
Catalunya s’han adherit a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública
(AMEP), amb què es pretén que els ajuntaments siguin els garants del procés de
transició energètica que s’ha iniciat i que ha de ser una realitat a la llarga. Amb
aquesta adhesió es garanteix que els ajuntaments puguin participar-ne i, alhora,
ser-ne gestors per tal que la xarxa de distribució elèctrica pugui ser pública i no un
monopoli com és en l’actualitat. 

Per  aquest  motiu,  fa  mesos  que  es  va  decidir  constituir  aquesta  Associació,
conjuntament amb molts ajuntaments i entitats,  amb la finalitat  que comenci a
funcionar  a  partir  del  2021,  prèvia  aprovació  de  l’adhesió  per  part  d’altres
ajuntaments. 

I el que se sotmet a aprovació avui és l’adhesió, la consignació pressupostària en
concepte de quota de l’Ajuntament (300 €) i la designació de la Sra. Eulàlia Ferrer
Benito, regidora de Salut i Medi Ambient, com a representant de l’Ajuntament a
l’AMEP.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Meritxell Vargas Sardà, secretària, que fa
una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

La  transició  energètica  s’està  plantejant  a  nivell  global.  La  crisi  climàtica  i  els
compromisos  de  reducció  de  les  emissions  de  gasos  amb  efecte  hivernacle  és
l’argument  suficient  per  iniciar  aquest  procés  de  transició  energètica  i
descarbonització de l’economia; el model energètic actual té uns costos econòmics,
socials, ambientals i per a la salut de les persones molt elevats.

En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social
a l’accés a l’energia, a democratitzar  l'energia i fomentar la participació ciutadana i
de la petita  i  mitjana empresa,  a  la  producció d’energies renovables  autòctones,
distribuïdes i properes als punts de consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i
del  consum de  combustibles  fòssils  per  la  producció  d’electricitat,  de  calor  i  per
desplaçar-nos, a la transformació dels nostres edificis, la modernització de la xarxa
de distribució, i  a desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de manera més
efectiva.

Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius
concrets pels anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu.
Actualment el Govern de l’Estat i la Generalitat estan transposant i desenvolupant
aquesta normativa, que es afectarà molt directament.

Ciutadania,  entitats,  empreses  i  administracions  tenen un  paper  clau  en  aquest
procés.  Els  ajuntaments  no  poden  continuar  actuant  només  com a  consumidors
d’energia, i han de liderar la transició a la ciutat reforçant el seu paper de productors
d’energies renovables, tenir capacitat d’intervenció en el  mercat i  participar en la
distribució i comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers.

Aquest  objectiu  de  transició  energètica  justa,  democràtica  i  sostenible,  molt
especialment  en  relació  al  sistema  elèctric,  requereix  una  profunda  reforma  del
model actual per finalitzar amb l’actual situació d’oligopoli elèctric que ha generat
preus elevats i manca de transparència. A banda de totes les mesures que caldrà
adoptar  en  relació  a  la  producció  d’energia,  és  molt  necessari  afrontar  canvis
estructurals en la regulació de les xarxes elèctriques, i que l’administració pública

http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/eixos/#bloc6
http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/eixos/#bloc6


pugui participar en les activitat  de transport d’energia i operació de tot el sistema.
En aquest sentit,  i  pel  que a municipis  es refereix, s’han d’adoptar  mesures que
afavoreixin i permetin la municipalització de les xarxes de distribució d’electricitat, tal
i com es fa en altres països d’Europa.

L'energia és un dret fonamental i les administracions públiques han de ser garants
d’una comercialització socialment responsable i sostenible de l'energia. El món local
s’ha queixat sovint de la manca d’informació i atenció als usuaris i usuàries, i a les
pròpies administracions locals, i els dèficits de la xarxa i la seva deficient conservació
que ocasionen interrupcions del subministrament.

En data 20 de juliol de 2020 va ser presentat el Protocol i la seva addenda, signat
per  una  cinquantena  de    municipis  i  entitats,  relatiu  a  mesures  d’impuls  de
l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública, que té per objecte regular el
marc de col·laboració entre els ajuntaments, per impulsar mesures per a difondre i
promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució
d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap
aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic
just, democràtic i sostenible. S’adjunta el Protocol i l’Addenda al present informe.

El  resultat  del  treball  dels  serveis  tècnics dels  ajuntaments  abans esmentats,  en
relació  als  compromisos  adoptats,  s’ha  concretat  en  una  proposta  d’Estatuts  de
l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública, que vol ser constituïda al
llarg de l’any 2020.

Al municipi de Celrà el compromís de la lluita contra l’emergència climàtica i l’impuls
d’un model  energètic  just,  sostenible  i  renovable  es planteja  com una necessitat
ineludible.  És  d’interès  municipal  participar  en  la  constitució  de  l’Associació  de
Municipis  i  Entitats  per  l’Energia  Pública  ja  que pot  esdevenir  una eina  clau per
defensar els interessos municipals i de la ciutadana en la tramitació i aprovació de la
nova normativa que regularà la  transició  energètica,  i  molt  especialment  aquella
relacionada amb la distribució d’energia elèctrica i l'autoconsum d’energia renovable. 

La participació a l’associació permetrà al municipi a tenir veu davant de les altres
administracions  i  organitzacions  per  incidir  en la  millora  del  servei  de  distribució
d’energia  i  en  assolir  una comercialització  justa  i  equitativa.  Els  ajuntaments  no
poden continuar actuant només com a consumidors d’energia, i  han treballar per
liderar  la  transició  a  la  ciutat  reforçant  el  seu  paper  de  productors  d’energies
renovables, tenir capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i
comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers. L’associació és
un instrument molt útil per treballar i assolir aquests objectius.

Avui dia, molts processos, assumptes i problemàtiques tant d’àmbit social, econòmic,
territorial  com ambiental es desenvolupen a una escala que supera la capacitat i
l’abast  dels  municipis,  o  almenys  d’aquest  de  forma individual.  Des de serveis  i
infraestructures  de  tota  mena,  fins  a  polítiques  molt  diverses  que  tenen  una
importància  vital  per  la  ciutat  real,  com és  el  cas  de  la  producció,  distribució  i
comercialització de l’energia elèctrica. En aquest escenari, els municipis tenen eines
per  fer  política  en  una  escala  superior  i  amb  nous  models  de  governança:
mancomunitats, consorcis, àrees metropolitanes i xarxes de municipis. Nous models
basats  en  la  cooperació  institucional,  xarxes  que  permeten  treballar  plegats  i
intercanviar coneixements i experiències, promoure relacions i col·laboracions, donar
suport mutu, interactuar conjuntament amb administracions i altres organitzacions,
realitzar activitats que individualment no son a l’abast, etc.

L’associació  és  també  una  oportunitat  per  projectar-se  més  enllà  dels  límits
municipals, creant sinergies i complementant la vocació de servei al país amb els
beneficis que localment es poden obtenir. Permet que el municipi és posicioni dins el
país en la transició energètica i la lluita contra l’emergència climàtica, permet obtenir



informació i crear una xarxa de contactes dels que també es poden generar sinergies
en altres àmbits.

Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que
preveu  tant  la  Llei  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  en  la  disposició
addicional  cinquena,  com el  text  refós  de  la  Llei  municipal  i  del  règim  local  de
Catalunya en els seus articles 133 a 136, així com pel que preveu la regulació en
matèria d’associacions contemplada en el Títol III del Codi Civil de Catalunya, segons
Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques i, supletòriament, per la
legislació estatal en matèria d’associacions.

Vista  la proposta d’estatuts  de  l’associació que s’acompanya,  i  la  memòria  de  la
regidoria de Medi Ambient, i els informes preceptius de la Secretaria General, d’acord
amb el previst a l’article 57 del Reglament Orgànic Municipal,  i  amb el dictamen
favorable de la Comissió Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació
l’adopció del següent

ACORD

Primer.  CONSTITUIR, juntament amb els ajuntaments i entitats que han signat el
Protocol relatiu a mesures d’impuls, i altres municipis que s’han anat adherint amb
posterioritat, mitjançant l’adopció dels següents acords:, l'Associació de Municipis i
Entitats  per  l’Energia  Pública  (AMEP),  amb la  finalitat  de  difondre  i  promoure la
titularitat,  la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia
elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta
fita, i  desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just,
democràtic i sostenible.

Segon. APROVAR els Estatuts pels quals s'ha de regir l'associació, i que figuren en
l’annex dels presents acords. 

Tercer. DEMORAR l'eficàcia  de  l'aprovació  de  la  constitució  de  l'associació  i  dels
estatuts a l'1 de gener de 2021.

Quart. ADOPTAR el compromís de preveure en el pressupost de l’exercici 2021 la
despesa corresponent al pagament de la quota de l’associació.

Cinquè. DESIGNAR com a representant  de l'Ajuntament a l'assemblea general  de
l'associació  la  Sra.  Eulàlia  Ferrer  Benito,  regidora  de  Salut  i  Medi  Ambient,  amb
competències delegades en matèria de medi ambient i energia.

Sisè. FACULTAR l'Il.lm. Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde de la corporació, perquè
subscrigui  tots  els  documents  que siguin  necessaris,  inclosos  els  de  rectificació  i
subsanació, per fer efectius els acords precedents.

Setè. Comunicar els presents acords a la resta de municipis constituents i als serveis
municipals afectats.

En aquest moment s’incorpora el senyor Robert Vilà Brugués,  regidor del GM FC-
ERC-AM.

No hi ha intervencions.

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



Vots a favor (13)

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

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

GM PSC-CP: senyora Alicia Hernandez Navarro

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

4.  DICTAMEN  SOBRE  L’ADHESIÓ  AL  PLA  COMARCAL  D’IGUALTAT  DE
GÈNERE  DEL  CONSORCI  DE  BENESTAR  SOCIAL  GIRONÈS  2018-2019
(expedient x866/2020).

L’alcalde indica que es tracta d’adherir-se al Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere del
Consorci  de  Benestar  Social  Gironès  2018-2019  amb  la  finalitat  d’implantar
programes i accions a tota la comarca del Gironès per impulsar la promoció de la
igualtat entre dones i homes.

I,  amb  l’adhesió  a  aquest  Pla,  l’Ajuntament  pot  optar  també  a  obtenir  una
subvenció  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  tal  de  finançar  les  actuacions  i
projectes proposats per a la lluita contra la violència masclista. 

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Meritxell Vargas Sardà, secretària, que fa
una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Resolució PRE/1915/2020 de 28 de juliol,
ha aprovat les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions
als  ens  locals  per  finançar  despeses  derivades  de  la  lluita  contra  la  violència
masclista, i en el seu l’Annex 3.2, sol·licita disposar d’un pla de polítiques d’igualtat
de gènere vigent. 

Vist que el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt disposa d’un  Pla d’Igualtat de
Gènere (aprovat pel Ple del Consell  Comarcal del Gironès en la sessió del 21 de
febrer de 2018) que té per objectiu la implementació de programes i accions a la
comarca del Gironès per l’impuls de la promoció de la igualtat entre dones i homes. 

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

ACORD

Primer.  Que l’Ajuntament de Celrà s’adhereixi al Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere
del Consorci de Benestar Social Gironès 2018-2019, prorrogable 2 anys.

Segon. Facultar  l’alcalde-president  de  l’Ajuntament  de Celrà  per  signar  qualsevol
document que sigui necessari per fer efectiu l’acord precedent.

No hi ha intervencions.



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

Vots a favor (13)

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

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

GM PSC-CP: senyora Alicia Hernandez Navarro

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

5.  MOCIÓ  DE  REBUIG  A  LA  DECISIÓ  DEL  TRIBUNAL  SUPREM
D’INHABILITACIÓ DEL  PRESIDENT DE  LA  GENERALITAT DE CATALUNYA
(expedient x898/2020)

L’alcalde indica que aquesta és una moció stàndard que ha fet arribar l’Associació
de  Municipis  per  la  Independència  i  que  s’està  portant  a  molts  municipis  de
Catalunya i que serveix per manifestar el rebuig de com s’ha fet tot plegat i com
s’ha inabilitat  el  president de la Generalitat  de Catalunya,  l’Honorable Sr.  Quim
Torra. 

Tot seguit, llegeix la proposta següent:

L’Ajuntament de Celrà rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal
Suprem d’inhabilitar  el  president  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Hble.  Sr.  Quim
Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres
vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per
damunt de la democràcia. 

Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament
i que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la
necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta. 
  
El Ple de l’Ajuntament de Celrà acorda manifestar que:
 

1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un
Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els prin-
cipis bàsics d’aquest ordre social. 

2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a to-
tes les persones sense discriminació per les seves condicions personals, soci-
als,  econòmiques,  polítiques  i  ideològiques...  El  Dret  d’Expressió  és  un
d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de
cap de les maneres.

3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la
nostra llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació
per part de l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra,
que ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens res-
pecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una discrimi-



nació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució
política contra els nostres representants al Govern, al Parlament, als ajunta-
ments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu des-
acord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat
per defensar, de forma legítima, la República Catalana. 

4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i
que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci po-
lítica.  En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.

5. Rebutgem  fermament  la  sentència  del  Tribunal  Suprem  que  inhabilita  al
131è. president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitu-
eixen cap delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentèn-
cia totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalitza-
ció de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral
Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que
ha patit dos processos judicials injustos per defensar des de la màxima insti-
tució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels exili-
ats i el dret d’autodeterminació. 

6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres re-
presentants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos
la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.

7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treba-
llant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un pro-
jecte que compta amb el suport majoritari de la població que ho ha expressat
reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017.
El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats Internacio-
nals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució injustificada i injus-
ta contra un moviment legítim com és l’independentisme català. Una opció
política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la democràcia,
el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.

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 la moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del
president de la Generalitat de Catalunya.

Segon. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència.

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  David  Mas  Roselló,  portaveu  del  GM
JUNTSXCELRÀ-JUNTS, que expressa que no  hi pot estar més d’acord amb aquesta
moció i votarà que sí.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Alícia Hernandez Navarro, portaveu del GM
PSC-CP, que troba molt trist que s’inhabiliti el president del país per no retirar una
pancarta i, per tant, s’abstindrà. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Robert Vilà Brugués, regidor del GM FC-ERC-
AM, que diu que votarà a favor i que el dret a decidir d’un poble és el primer de tot.



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

Vots a favor (12)

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

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

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

Abstencions (1)

GM PSC-CP: senyora Alicia Hernandez Navarro

6. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT

No n’hi ha. 

II
PART DE CONTROL

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

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports, Promoció Econòmica i Habitatge, que  dóna compte dels decrets d’Alcaldia
relatiu a personal següents:

Decret 637/2020

Declarar consolidat el grau personal de la Sra. ….., funcionària de carrera al servei
de l’Ajuntament de Celrà i funcionària de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter  nacional,  subescala  de  Secretaria,  categoria  d’entrada,  corresponent  al
nivell de complement de destí 30, amb efectes des del dia 1 de gener de 2013.

Decret 660/2020

A petició  de  l’interessat,  se  cessa  com a funcionari  interí  el  Sr.  ……….,  vigilant
municipal,  amb efectes a partir  del  dia  20 de setembre de 2020 (últim dia  de
treball).

Decret 661/2020



A petició  de  la  interessada,  s’extingeix  el  contracte  de  treball  amb la  Sra.  ….,
educadora, amb efectes a partir  del  dia 17 de setembre de 2020 (últim dia de
treball).

Decret 695/2020

Acceptació  que la  Sra.  …….,  auxiliar  administrativa,  passi  a  realitzar  la  jornada
completa de 37,5 hores setmanals amb efectes a partir del dia 1 d’octubre de 2020.

El Ple es dóna per assabentat.

8. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA.

DECRETS CONCEPTE INTERESSAT

2020DECR000709 COMISSIO INFORMATIVA DIRECTORIAL: 6 D'OCUBRE DE 2020
SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000708 AVOCAR COMPETENCIA DELEGADA A JGL CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000707 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: EXECUCIO DISCIPLINA EMD
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000706 IMPOSICIO SANCIO PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000705 IMPOSICIO SANCIO PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000704 ADJUDICACIO CTE: REALITZACIÓ D'UNA PEÇA DE LAND ART
SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000703 RECTIFICAR  APARTAT  PRIMER  PART  RESOLUTIVA  RESOLUCIO
663/2020

HAB - PADRÓ D'HABITANTS

2020DECR000702 CONCESSIO AUTORITZACIO US ESPAI EL MOLL DE L'ESTACIO
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000701
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: TASQUES MANTENIMENT PARC
INFANTIL

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000700 CONCESSIO AUTORITZACIO US SALA ENTITATS CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000699 DEC REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE
SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000698 DONAR PER FINALITZAT PROCEDIMENT SANCIONADOR SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000697 DONAR DE BAIXA DEL PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS HAB - PADRÓ D'HABITANTS

2020DECR000696
DONAR  PER  COMPLIMENTAT  TRAMIT  COMUNICACIO  PREVIA  1A
OCUPACIO

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000695 ACCEPTACIO AMPLIACIO JORNADA COMPLETA DE TREBALL RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000694 IMPOSICIO SANCIO PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000693 IMPOSICIO SANCIO PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA
SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000692 DEC AUTORITZACIO MODIF US SALA ENTITATS ASSOCIACIO DE BALL
COUNTRY 2020-21

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000691
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMINISTRAMENT: PANTALLA PER LA
FABRICA

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000690 ADJUDICACIO CTE  MENOR OBRES:  TREBALLS  RETIRADA  BAIXANTS
FIBROCIMENT

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000689 IMPOSICIO SANCIO PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA
SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000688 ORDENAR PAGAMENT CURS RH - RECURSOS HUMANS



2020DECR000687 DEC APROVACIO FACTURES  F41-2020 INT - INTERVENCIO

2020DECR000686 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA OBRA
MENOR

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000685 IMPOSICIO SANCIO PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA
SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000684
ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: REPARACIO ACUMULADOR CEIP
FALGUERES

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000683 AVOCAR COMPETENCIA DELEGADA A JGL SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000682 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: CONSTRUCCIO EMBORNAL
SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000681 DEC APROV PLA SEGURETAT TDESVERN FASE 2 SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000680 EMISSIO TARJETA APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIO SS - SERVEIS SOCIALS

2020DECR000679
DONAR  PER  COMPLIMENTAT  TRAMIT  COMUNICACIO  PREVIA
LLICENCIA URBANISTICA

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000678 RETORNAR FIANÇA RESIDUS URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000677 DEC DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS
URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000676 DEC DECRET IMPOSAR SANCIÓ PER INFRACCIO ADMINISTRATIVA SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000675
ADJUDICACIO  CTE  MENOR  SUBMINISTRAMENT:  ADQUISICIO  75
TESTS RAPIDS

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000674 DEC AUTORITZACIO US ESPAIS MUNICIPALS
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000673 DEC AUTORITZACIO US ESPAI AMPA AULET SERVEI ACOLLIDA CURS
20-21

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES

2020DECR000672 DEC APROVACIO FACTURES - F39-2020 INT - INTERVENCIO

2020DECR000671
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA OBRA
MENOR

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000670 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA OBRA
MENOR

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000669
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA OBRA
MENOR

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000668 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA OBRA
MENOR

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000667 PAGAMENT ASSISTENCIES A ORGANS GOVERN SET 2020 RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000666 DEC AUTORITZACIO US SALA ENTITATS LA PERLA PER LA DANSA
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000665 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA OBRA
MENOR

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000664
ADJUDICACIO CTE MENOR SUBMNISTRAMENT: ADQUISICIO MOTOR
A VEHICLE

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000663
DONAR  PER  COMPLIMENTAT  TRAMIT  COMUNICACIO  PREVIA
LLICENCIA URBANISTICA

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000662 ORDENAR PAGAMENT SERVEI ELECTRICISTA A BIBLIOTECA SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2020DECR000661 EXTINCIO CONTRACTE DE TREBALL COM A EDUCADORA EB RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000660 CESSAMENT COM A FUNCIONARI INTERI RH - RECURSOS HUMANS

2020DECR000659 APROVAR MEMORIA ADEQUACIO CARRER CAU DE LES GOGES ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000658 DEC DECRET RETORN GARANTIA SPORTGEST CONTRACTE EMDC SG - SECRETARIA

2020DECR000657
ADJUDICACIO  CTE  MENOR  SUBMINISTRAMENT:  ADQUISICIO
MATERIAL REACTOR

ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000656 ORDENAR REPOSICIO CONDICIONS SEGURETAT I SALUBRITAT FINCA ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000655 ORDENAR  PAGAMENT  SERVEI  REPARACIO  BANANO  FLYGHT
DEPURADORA

CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000654 APROVACIO LIQUIDACIO TAXA PARADES MERCAT SETMANAL
SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA



2020DECR000653 ACCEPTACIO  SUBVENCIO  PER  REALITZAR  EDICIO  TASTETS  CELRA
2020

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000652 DEC AUTORITZACIO US ESPAIS ESPLAI HIVERN 2020-21
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000651
ADJUDICACIO  CTE  MENOR  SUBMINISTRAMENT:  ADQUISICIO
DOSIFICADORS I GEL

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000650 DEC APROVACIO FACTURES REMESA F 37-2020 INT - INTERVENCIO

2020DECR000649 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: NETEJA VIDRES
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000648
ADJUDICACIO  CTE  MENOR  SERVEIS:  MANTENIMENT  ESPAIS
MUNICIPALS

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000647 DEC ACA ACCEPTACIO SUBVENCIO TEMPORAL GLORIA
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000646 APROVAR LINIES FONAMNTALS PRESSUPOST 2021 INT - INTERVENCIO

2020DECR000645 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 15 SETEMBRE 2020 CON - CONTRACTACIÓ

2020DECR000644 DECLARAR CADUCITAT PROCEDIMENT SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000643 APROVACIO BAIXES I ALTES ESCOLA BRESSOL INT - INTERVENCIO

2020DECR000642 DONAR-SE PER ASSABENTAT INICI ACTIVITAT
URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000641 ACCEPTAR RENUNCIA EXECUCIO OBRA URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000640
DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO MODIFICACIO
ACTIVITAT

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000639 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO  MODIFICACIO
ACTIVITAT

ST - SERVEIS TECNICS

2020DECR000638 DEC APROVACIO FACTURES REMESA F36-2020 INT - INTERVENCIO

2020DECR000637 DECLARAR CONSOLIDAT GRAU PERSONAL SECRETARIA CORPORACIO
SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000636 SOL·LICITUD  AUTORITZACIO  ADSCRIPCIO  ACUMULACIO
SECRETARIES

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000635 INCOACIO PROCEDIMENT EXTINCIO LLICENCIA TAXI URBA AL - ALCALDIA

2020DECR000634 RETIRAR TARGETA TINENÇA ARMES AIRSOFT AL - ALCALDIA

2020DECR000633 CONVOCATORIA PLE ORDINARI: 8 DE SETEMBRE DE 2020
SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000632 AUTORITZAR US PRIVATIU ANTIGA BIBLIOTECA CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000631
ADJUDICACIO  CTE  MENOR  SERVEIS:  SUPORT  TECNIC  SERVEI
OCUPACIO LOCAL

PECO  -  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2020DECR000630 ADJUDICACIO CTE MENOR SERVEIS: CURSOS EINES TIC PECO  -  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2020DECR000629 CONCESSIO AUTORITZACIO US TEATRE ATENEU
CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2020DECR000628 APROVACIO SUSPENSIO CANON BAR CENTRE CIVIC LA FABRICA INT - INTERVENCIO

2020DECR000627
ADJUDICACIO  CTE  MENOR  SUBMINISTRAMENT:  ADQUISICIO
PRODUCTES DESINFECCIO

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000626 DONAR PER FINALITZAT PROCEDIMENT SANCIONADOR MA - MEDI AMBIENT

2020DECR000625 ADJUDICACIO CTE MENOR OBRES: TREBALLS CONDICIONAMENT
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2020DECR000624 APROVACIO FACTURES F2020-34 INT - INTERVENCIO

2020DECR000623 DEC CONVOCATORIA JUNTA GOVERN LOCAL 1 SETEMBRE DE 2020 SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2020DECR000622
DONAR  PER  COMPLIMENTAT  TRAMIT  COMUNICACIO  PREVIA
LLICENCIA URBANISTICA

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2020DECR000621 DONAR PER COMPLIMENTAT TRAMIT COMUNICACIO PREVIA OBRA
MENOR

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS



2020DECR000620 2A CONVOCATORIA COM ESP COMPTES 2019 INT - INTERVENCIO

El Ple es dóna per assabentat.

9. INFORMACIONS.

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

 Edició Quetzal  : que es va haver de posposar a l’estiu amb motiu del corona-
virus va finalitzar a principis del mes d’octubre i la segona edició començarà
aquesta setmana amb tres joves. La valoració de les tècniques de l’edició
passada és positiva.

 Local Jove  : s’ha hagut de modificar una mica el seu funcionament, de la ma-
teixa manera que l’Aula d’Estudi, i s’han fet grups estables de 10 joves que
sempre faran les mateixes activitats. Es guanya estabilitat però es perd es-
pontaneïtat al Local Jove a les tardes on qualsevol jove del municipi hi podia
entrar per demanar informació, per fer activitats, tallers amb professionals
externs molt limitats, etc. 

PATRIMONI

 Destaca les jornades que es van fer al camp d’aviació, on va assistir molta
gent a la xerrada i presentació del llibre que va fer el Sr. Artemi Rossell i que
va ser molt divulgativa.  

 També destaca l’assistència a les dues visites guiades al camp d’aviació de
dissabte i diumenge al matí, a les que hi van assistir prop de 50 persones,
així com el taller de construcció d’avions de fusta al qual van assistir entre
els dos dies una vintena de nens. 

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

EDUCACIÓ

 Ja han començat els cursos d’alfabetització, amb un grup de matins exclusi-
vament de dones i el grup de tardes on hi assistien homes però que encara
no s’ha obert.

 L’Aula d’Estudi   de primària situada a les Escoles Velles ja ha començat i se-
gueix els mateixos protocols previstos per a l’Aula d’Estudi de secundària.  

 S’està treballant en el  Projecte de Sexualitat i Gènere que es va proposar
des de la direcció de l’Institut. És un projecte que considera molt interessant
fins al punt de comentar-lo amb varis municipis per tal de cofinançar-lo pro-
porcionalment tenint en compte el número d’alumnes i actualment s’està a
l’espera de resposta. Però, de totes maneres, l’Ajuntament de Celrà el tirarà



endavant igualment perquè està totalment a favor d’aquest tipus de projec-
tes formatiu i alhora preventius. 
És  tan  interessant  aquest  projecte  de  l’Associació  Mandràgora,  que  amb
coordinació  amb  l’àrea  d’Igualtat  s’ha  decidit  organitzar-lo  de  forma
conjunta i poder-lo ampliar al cicle superior de les dues escoles de primària
del poble. 
Aquest projecte començarà des del curs de 5è de primària fins a 4t d’ESO.

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:

COMUNICACIÓ

 Donat que des del principi del confinament es va deixar de repartir en paper
La Celranenca, s’ha engegat una nova agenda digital, anomenada L’Apunta-
dora, on es poden trobar les activitats de cada mes. 

 Divendres passat es van tornar a engegar les trobades de tècnics per posar
en comú i millorar qüestions relaciones amb comunicació tant interna com
externa. 

PARTICIPACIÓ

 S’ha engegat la primera fase de recollida de propostes dels  pressupostos
participatius i que aquest any comptarà amb un pressupost de 30.000 €. Ara
mateix hi ha ja una trentena de propostes.

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

GENT GRAN

 Can Ponac i el seu bar   ja estan oberts i ja s’han començat a realitzar activi-
tats. Tot i que hi ha menys gent fent-les, ja funciones les de gimnàstica, ta-
llers de memòria, informàtica, etc. També estan en marxa les activitats que
organitza la mateixa Associació de Can Ponac. Tot funciona com abans, en
espais més reduït i amb la higiene i protocol de ventilar molt controlat. 

  
IGUALTAT

 A banda del Projecte de Sexualitat i Gènere en comú que s’està treballant
amb l’àrea d’Educació, ja s’estan començant a perfilar les activitats a dur a
terme el proper  25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència contra les dones i des les que ja informarà en el proper Ple.  

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

CULTURA

 La temporada del Teatre Ateneu ja ha començat amb normalitat i amb totes
les mesures de seguretat necessàries. 



 Es tornarà a fer el Bernat Banyut però amb un format diferent: representa-
ció d’escenes i amb públic assistent prèviament autoritzat, que s’anirà des-
plaçant pel parc Cors, plaça dels ametllers fins a la plaça de l’església.   

 Com a recomanable de la programació del Teatre Ateneu destaca Baobab, un
espectacle familiar i també La lleugeresa i altres cançons, el 24 d’octubre.

 S’ha adjudicat  a  l’empresa  Eventis  el  disseny de  desenvolupament de la
nova pàgina web de cultura. Aquesta és una empresa especialitzada en pàgi-
nes web de cultura i té l’esperança que les demandes fetes les puguin des-
envolupar.

 Hi ha projectes que han tirat endavant i altres no per la COVID i els afora-
ments, com per exemple el que volien fer amb l’empresa Tirgi d’un cicle de
teatre per a gent amb multidiscapacitat. 

 S’estan organitzant uns sopars folk de concerts i que, si tot va bé, es faran
al pavelló de les piscines.  

 Estan començant ja les reunions i trobades amb altres entitats del poble per
tractar el tema del Nadal i la gestió de la cavalcada de reis.

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

MEDI AMBIENT

 El Consell Comarcal del Gironès tira endavant un estudi de viabilitat pel pro-
jecte de les plantes de compostatge descentralitzades per tractar l’orgànica
de la comarca i per ubicar-les en tres municipis, un dels quals seria Celrà.   

 S’està treballant en la rehabilitació dels horts municipals ja que la zona on
estaven va quedar afectada pel temporal Glòria i segurament serà més pro-
per al nucli urbà per fer-los més accessibles a tota la població. 
   

 Ha arribat el  bernat marbrejat, que és una plaga i que es distingeix de la
resta per tenir unes bandes blanques. Tot i que no pica, no mossega i no
transmet malalties, cal aspirar-lo o posar-los aigua i sabó. 

SALUT
 

 Dijous s’inicia la campanya de vacunació de la grip i aquest any, com l’any
passat, es farà a Can Ponac des del 15 d’octubre fins al 5 de novembre di-
lluns i dimecres de 16.00 h a 19.00 h i dimarts i dijous de 9.00 h a 13.00 h.

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



PROMOCIÓ ECONÒMICA

 Fins a data d’avui s’han gestionat 127 ofertes de treball, de les quals s’han
aconseguit inserir 54 persones. D’aquestes ofertes, aproximadament el 50
% són de Celrà i la resta d’altres municipis. 

 Comparativament, el mes de setembre de 2020 hi ha 221  persones que
consten com a desocupades al municipi i, l’any 2019 hi havia 186.  
Pel  que fa  a la  contractació,  fins  al  mes de setembre  d’enguany  s’han
realitzat 163 contractes laborals de persones del municipi de Celrà i l’any
passat van ser 184 persones. Són dades que denoten cert decreixement
però que no resulten del tot alarmants tot i que amb tota seguretat seran
molt més cruels a partir del mes de gener de 2021.

 Quant a formació, s’ha fet un  curs de competències digitals bàsiques del
què s’han exhaurit les places. Ara hi ha en funcionament un curs d’operari
de producció i magatzem i que té per finalitat obtenir el títol  d’elevador
elèctric. 

 Dinamització local  : el mes de setembre es va posar en marxa el projecte
d’aparadors artístics que, a partir d’obres d’artistes locals en aquests  apa-
radors, es promocionin els locals que tenen les persianes baixades i algú
s’animi a obrir un negoci. Aquesta activitat finalitza el 15 de setembre.

ESPORTS
 

 El procés de licitació del canvi de gespa al camp de futbol està en marxa i
ja hi ha empresa adjudicatària però actualment està a l’espera que aporti
la documentació necessària per formalitzar el contracte pertinent. 

 Activitats físico-esportives  : s’han obert 12 grups diferents entre pavelló i
Can Ponac i aquestes dues estan formades per 10 persones com a màxim i
la persona que fa de monitora. 

 Des el mes de setembre s’han realitzat totes les activitats esportives en les
diferents instal·lacions esportives amb tota la normalitat possible i, fins ara,
tan sols hi ha hagut una incidència amb un grup de futbol. Hi ha hagut un
comunicat de la UFEC segons el qual quedaven suspeses durant 15 dies to-
tes les competicions esportives d’àmbit català i que siguin no professionals.

RÈGIM INTERN

 Un vigilant municipal   ha anat a treballar a un altre lloc i per això s’ha con-
vocat un procediment d’urgència, amb un contracte màxim de 3 a 6 mesos.
És urgent ja que tres persones són necessàries en aquest servei i, en paral-
lel, s’està preparant un procediment per contractar una persona de manera
interina fins que no es convoqui la plaça de manera definitiva i al mateix
temps tenir una borsa de substitucions.  

L’alcalde diu el següent:



 Ha fet reunions amb veïns i veïnes i empreses del municipi. 

 S’ha fet la visita a la Torre Desvern per començar l’última fase de la torre de
comunicacions.

 Ha assistit a l’Assemblea General de Vies Verdes. 

 COVID: les dades d’afectats al municipi que surten a internet són un històric
des del mes de març i no els actuals. Hi ha una pàgina web que informa de
la darrera setmana i els últims catorze dies i que sí s’actualitza diàriament i
que informa que l’ultima setmana fins ahir hi havia 11 casos al municipi i la
setmana anterior 7 més. No són dades alarmants però evidentment s’ha de
vigilar.   

El Ple es dóna per assabentat. 

10. PRECS I PREGUNTES.

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

1. Centre Cultural La Fàbrica: es pot confirmar ja que hi ha hagut una renúncia
de la concessió i que hi haurà una nova licitació?

2. Oferta de la ràdio: quina persona o perfil de persona s’està buscant pe subs-
tituir en Lluís i què farà exactament?

L’alcalde respon el següent:

1. Hi ha hagut una renúncia de la persona que fins ara gestionava el Centre Cí-
vic i la justificació ha estat que han canviat els termes els últims tres mesos.

L’alcalde indica  que és evident que tots els comerços, bars i  restaurants
s’han vist  afectats per la situació  durant els últims tres mesos i,  un cop
reiniciat el negoci, la situació no és la mateixa d’abans. Donat que un cop
adjudicat no es pot fer cap canvi d’acord amb l’oferta presentada, l’única
solució que hi havia sobre la taula era renunciar, tornar a fer concurs i qui
vulgui tornar-s’hi a presentar.
A partir  de que se li  va acceptar per Junta de Govern Local la renúncia,
l’àrea corresponent prepararà les bases de la nova licitació.

El  senyor  Daniel  Jimenez  Elvira,  regidor  de  Compromís  Nacional  i
Internacional i Cultura, explica que les bases seran molt semblants a les que
es van redactar per a l’adjudicació del bar del Teatre Ateneu. Preu d’ofertes
sobre productes i oferta gastronòmica.     

I, pel que fa al Cívic, la persona que l’ha gestionat fins ara està obligat a
continuar amb el servei fins que hi hagi una nova adjudicació. 

La  senyora  Montse  Carré  Dalmau,  regidora  de  Participació,  Atenció  Ciutadana,
Comunicació i Noves Tecnologies, respon el següent:



2. L’Associació de Ràdio Celrà va decidir prescindir d’en Lluís perquè no complia
amb les tasques que tenia encomanades i s’ha engegat un nou procés selec-
tiu per triar una altra persona que pugui gestionar la ràdio. 

S’ha demanat que els aspirants presentin un projecte i després l’Associació
farà la tria de la persona més adient per assumir aquestes tasques.       

CLOENDA.  Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió,
i aixeca la sessió les 20.51 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.
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