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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 9/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 10 de novembre de 2020
Horari: de 20.06 h a 21.52 h
Lloc: plataforma virtual Zoom -sessió telemàtica-

A Celrà, quan són les 20.06 hores del dia 10 de novembre de 2020, es reuneixen
en sessió telemàtica mitjançant llicència municipal de la plataforma Zoom, 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.

La  sessió  es  retransmet  en  directe  mitjançant  plataforma  youtube,  canal
Ajuntament de Celrà.

ASSISTENTS

Alcalde 
Sr. Daniel Cornellà Detrell

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

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

Secretària 
Sra. Meritxell Vargas Sardà



Acta 9/2020
                          10 de novembre de 2020

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  13
D’OCTUBRE DE 2020.

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

No es formula cap objecció ni observació.

Sotmesa a votació s’aprova per UNANIMITAT dels 13 assistents.  

2. DICTAMEN SOBRE EL CANVI DE NOM DEL CARRER GERMANS SÀBAT PEL
DE CARRER ISIDRE ROSSELL I GIMBERNAT (expedient X970/2020).

ANTECEDENTS DE FET

1. Els germans Josep Maria, Lluís i Carles Sàbat Arnau (germans Sàbat), fills de
Celrà i enrolats a les files del Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat de
l’exèrcit nacional, van morir l’any 1937 a la batalla de Codo durant la Guerra Civil
espanyola. 

El Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, que va ser una unitat militar
de xoc integrat a l'exèrcit franquista durant la Guerra Civil, era d'inspiració carlina i
estava integrada majoritàriament per catalans.

Un  cop  morts  els  tres  germans,  la  dictadura  franquista  va  considerar  oportú
promocionar el nom de Germans Sàbat i el va fer posar en carrers i zones dels pobles
i ciutats com a reconeixement pel seu sacrifici.

2. Actualment, i amb motiu de la Llei de memòria històrica, s’estan retirant arreu els
símbols  franquistes  com  escuts,  insígnies,  plaques  i  altres  objectes  o  mencions
commemoratives  d’exaltació  personal  o  col·lectiva  de  l’aixecament  militar,  de  la
Guerra Civil i de la repressió de la dictadura.  

3. I, a l’empara d’aquesta Llei de memòria històrica, molts veïns i veïnes del
municipi  han  sol·licitat  reiteradament  a  l’Ajuntament  canviar  el  nom  del  carrer
Germans Sàbat per les connotacions franquistes que porta implícites.

4. Un cop realitzat el procés de consulta als veïns i veïnes d’aquest carrer, el
nom que han escollit és el de carrer Isidre Rossell i Gimbernat (1901-1974), conegut
amb el sobrenom de Sidru Tou, que va ser alcalde de Celrà durant els darrers anys
de la República i la Guerra Civil espanyola i que, gràcies a les seves actuacions com a
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alcalde, va impedir assassinats i/o empresonaments de veïns del poble durant la
Guerra.  

5. Ha emès informe la secretària de la corporació sobre el procediment a seguir i la
normativa que li és d’aplicació, que consta en l’expedient.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb el que disposa l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment  administratiu  comú de  les  administracions  públiques,  l’òrgan  al  que
correspon la resolució del procediment pot acordar un període d’informació pública
quan la naturalesa d’aquest ho requereixi. A tal efecte, s’anunciarà al Butlletí Oficial
de la Província de Girona perquè qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el
procediment. L’anunci assenyalarà el lloc d’exhibició, havent d’estar a disposició de
les  persones  que  el  sol·licitin  a  través  mitjans  electrònics  en  la  seu  electrònica
corresponent, i determinarà el termini per a formular al·legacions, que en cap cas
podrà ser inferior a vint dies.

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 canvi de nom del carrer Germans Sàbat de carrer Isidre Rossell i
Gimbernat.

Segon. Sotmetre l’acord a  un període d’informació pública mitjançant un anunci que
s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la corporació per un termini de quaranta dies hàbils a comptar de l’endemà
de la seva publicació per a la formulació de reclamacions i al·legacions. En el supòsit
de no haver-n’hi cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

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 Hernández Navarro

Prèviament a la votació hi ha hagut les següents INTERVENCIONS:

L’alcalde explica que s’ha iniciat el procés per canviar el nom d’aquest carrer perquè
veïns i veïnes del poble ho han anat demanant des de fa anys per les connotacions
que el nom porta implícites.  Al respecte, es va enviar una primera carta als veïns i
veïnes del carrer i van votar-ne uns quants. Davant la possibilitat que els que no
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van votar potser van perdre la carta, l’alcalde indica que va portar personalment
una segona carta, però la majoria correspon a pisos que estan en venda o porten
molts anys buits. 

Avui  es  proposa al  Ple  canviar  el  nom d’aquest  carrer  i,  amb el  vistiplau  dels
regidors i regidores, també modificar el termini d’exposició pública dels vint dies
hàbils  als  quaranta  dies hàbils  a  comptar  de l’endemà de la  seva publicació  al
Butlletí  Oficial  de la  Província  de Girona amb la  finalitat  que els  veïns  i  veïnes
disposin de més temps per realitzar les gestions administratives relacionades amb
el canvi de nom que es produirà.    

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Alícia Hernández Navarro, representant del
GM PSC-CP, que explica que s’absté en la votació però, alhora, vol fer una proposta
alternativa que diu el següent:

Estem d’acord amb la Llei de la memòria històrica i que cal retirar els símbols que
puguin  recordar  la  dictadura  franquista.  Cal  que  ens  preguntem  però,  com  a
celranencs,  si  el  nom dels  tres germans Sàbat  que van morir  a  la  guerra civil
s’ajusta a aquests símbols. Ells no eren ni els que van provocar la guerra civil amb
un cop d’estat contra la República, no eren els ideòlegs ni els capdavanters de la
dictadura. 

Eren tres germans, fills del nostre poble, que van participar a la guerra com milers i
milers de joves que segur s’haurien estimat més anar a treballar a o estudiar. I van
morir tots tres a la mateixa batalla. Poseu-vos en la pell de la mare, del pare, dels
avis dels tres germans, imagineu que un dia us porten la notícia de que mai més
tornaran, que han mort en la batalla. Podem veure el dolor immens, insuportable,
de la pèrdua dels tres fills. 

És important a quin costat estaven? Importa quin era el seu pensament davant de
la tragèdia que destrossa una família? Pensem que el seu nom al carrer ha de servir
per recordar-nos que les guerres sempre són injustes, cruels, que per sobre de les
idees, de les banderes, sempre acaben morint els fills, amics, parents. Que mai
més hem de viure un desastre igual, que tot s’ha de solucionar mitjançant el diàleg
en democràcia. I ara la tenim a la mà, una democràcia que és filla directa de la
Segona República.
 
I naturalment que estem d’acord a fer el reconeixement a un home bo, un bon
alcalde, que en temps difícils va cuidar de tots els seus veïns, independentment de
la seva ideologia. L’Isidre Rossell va ser un exemple de l’humanisme que hauria
d’impregnar el treball i la dedicació de qualsevol governant. 

Per tot això volem fer dues propostes al ple. Deixar el carrer Germans Sàbat amb la
seva actual  nomenclatura  i  posar  el  nom de l’alcalde  Isidre  Rossell  a  un espai
emblemàtic de Celrà com ho és el polígon industrial.

L’alcalde respon que no s’està jutjant ningú i és evident que a la guerra moltes
famílies es van haver de posar d’un costat i de l’altre. Però la realitat és una: hi
havia un govern legítim i el govern que no ho era es va aixecar, va guanyar la
guerra i durant anys va instaurar el franquisme. 

El bàndol guanyador va decidir posar el nom de germans Sàbat com a homenatge
als caiguts del seu costat nacional. Potser el canvi de nom és injust per a aquests
tres germans, però tampoc és just que del guanyador antidemocràtic i feixista, un
cop derrotat el govern legítim i executades moltes persones, encara es mantinguin
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noms que van promocionar aquest règim. I no perquè hi hagi quelcom en contra
dels tres germans, sinó perquè va morir moltíssima gent dels dos costats, entre ells
gent de Celrà fins i tot en camps de concentració nazis. 

Al poble no hi ha cap carrer dedicat a la gent que va morir del costat republicà
perquè han estat esborrats de la historia quan va guanyar el feixisme. I avui es vol
arreglar una mica aquesta realitat: els que van guanyar amb les armes allò que no
van guanyar a les urnes tenen els seus noms als carrers i, fins i tot, estàtues que la
Llei de memòria històrica també diu que s’han de retirar. 

La proposta d’avui tracta de recuperar la memòria d’aquest poble perquè és una
vergonya que un alcalde democràtic elegit pels celranencs i celranencs i que va
defensar tothom no tingui cap carrer. I, en canvi, el nom de Germans Sàbat sí que
el va utilitzar i proposar el bàndol feixista per legitimar-se a sí mateix i per deixar-
los com a hereus d’aquest bàndol.     

Tot plegat és un drama per a la família que va perdre tres fills de cop i per a les
altres  famílies  que  van  quedar  en  l’oblit  per  familiars  morts  en  camps  de
concentració nazis o a la batalla de l’Ebre i que segurament encara estan enterrats
en foses comuns a les cunetes. 

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

3. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT, 2020-
2024 (expedient x75/2020).

En virtut de l’article 113 del Reglament orgànic municipal,  l’alcalde demana que
aquest assumpte quedi sobre la taula per al seu millor estudi, ajornant així la seva
discussió en una nova sessió plenària.

Previament hi ha hagut les següents INTERVENCIONS:

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Aram Aymerich Besalú, regidor de Joventut i
Patrimoni, que explica que aquest Pla Local de Joventut 2020-2024 és el document
que recull  els  principals  projectes  que  se  seguiran  al  llarg  de l’àrea durant  els
propers anys. 

El Sr. Aymerich indica que segueix força el Pla Local de Joventut 2015-2019 doncs
considera  necessari  continuar  amb la  mateixa  línia  d’eixos  i  projectes.  Des  del
2015, la realitat juvenil no ha canviat significativament tot i que ha augmentat una
mica, de la mateixa manera que la població de Celrà. El Pla està basat en dos
eixos: educació i ocupació, sent els principals projectes de l’àrea el Projecte Quetzal
i l’Aula2, que estan interconnectats. 
La novetat principal respecte el Pla anterior és l’Aula2, tot i que al desembre ja farà
un any que està en vigor. 

Per reforçar un parell d’eixos més s’ha introduït el de Salut, a través del Local Jove i
l’Institut, i el de la Cultura, amb participació en activitats culturals a través d’un
seguit de projectes com les geografies variables o el projecte A-ta-ca, més cap a la
primavera. 

Per finalitzar, el Sr. Aymerich indica que el Pla continua la mateixa línia del que ja
hi havia i, per fer-lo més disponible i lleuger, s’ha sintetitzat molt més per tal que
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sigui molt més pràctic en el seu us diari i per això destaca la diferencia de pàgines
entre l’actual i l’anterior. 

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Anna Maria Coll Pascual, representant del
GM FC-ERC-AM, que comenta que calen millores ja que en les vint-i-una pàgines
que té no se segueixen les orientacions de la Generalitat en relació amb els plans
locals de joventut i que indica tot seguit: 

 A l’inici falta una descripció del procés d’elaboració del Pla.
 En  l’anàlisi  quantitatiu  les  dades  que  s’extreuen  no  quadren  amb  les

d’IDESCAT.
 No surten les fonts d’on s’extreuen els gràfics.
 No  hi  ha  dades  dels  serveis  propis  de  l’Ajuntament  com  Promoció

Econòmica, Cultura, Joventut, Esports.
 No s’analitza el perfil d’usuaris dels serveis municipals.
 No hi han dades de l’Institut.
 En relació amb la metodologia, sí que el Pla antic era una mica feixuc però hi

havia tot el que era necessari en un pla local.
 Falta moltíssima informació.
 Enlloc s’explica com s’ha fet el Pla ni qui ha participat.
 No  se  sap  si  hi  han  participat  joves,  tècnics,  altres  municipis,  Consell

Comarcal, entitats juvenils.
 Quin perfil  tenien els joves que han participat perquè hi ha una diagnosi

però no se sap com està feta.
 Quins són els àmbits prioritaris d’intervenció tenint en compte la diagnosi

d’aquest Pla Local.
 Dels àmbits transversals del jovent no es parla d’habitatge, ni de cohesió

social,  ni  mobilitat,  ni  participació,  ni  esports,  ni  entitats  juvenils,  ni
alimentació ni igualtat.

 En temes de salut tan sols es fa una diagnosi emmarcada a Catalunya i en
cap cas dels joves del nostre municipi.

 Pel que fa a l’avaluació no es parla de qui la farà ni com.
 En relació amb el Pla anterior no es diu qui l’ha avaluat ni com s’ha fet.

La Sra. Coll pregunta si és possible introduir modificacions perquè es tracta d’un pla
estratègic a quatre anys vista que s’ocupa dels àmbits de la salut, l’ocupació, de la
cultura, però no els altres àmbits, dels quals no hi ha ni una anàlisi prèvia ni la
priorització tècnica en relació amb aquests àmbits. 

La Sra.  Coll  s’ofereix  per  proporcionar  tota l’ajuda  tècnica  que es necessiti  per
poder fer un pla local com cal i pot entendre que sintetitzar totes les pàgines del pla
anterior a les 21 actuals és un resum però hi ha aspectes que no poden faltar en un
pla local de joventut perquè hi ha unes orientacions de la Generalitat que s’han
d’incloure. 

Demana si  es pot retardar un mes l’aprovació d’aquest  Pla  i  fer-ne un com cal
perquè, del contrari, el seu grup no votaria en contra però s’hauria d’abstenir.   

L’alcalde cedeix la paraula al  senyor Aymerich, que respon que les orientacions
s’han fet seguint les que marca la Generalitat i que la tècnica ha fet conjuntament
amb ell i la resta de treballadors de l’àrea.

La Sra.  Coll  pregunta si,  al  tractar-se d’un un Pla  de Joventut,  el  jovent hi  ha
participat o no, a la qual cosa el Sr. Aymerich respon que hi han participat els
usuaris del Local Jove.    
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La Sra. Coll respon que ha de participar el jovent pel fet que les seves necessitats
no són les dels adults i, en tot pla, la primera part de la diagnosi és preguntar el
jovent  quines  són  les  seves  necessitats.  Pot  entendre  que  amb la  Covid  hi  ha
dificultats però hi ha maneres de fer enquestes a través de l’Ajuntament, del web,
dels tècnics fent arribar les seves propostes, parlant amb les entitats esportives, de
joves, de cultura, etc.

El Sr. Aymerich respon que la concepció de l’àrea és que els joves participen en
molts àmbits (entitats juvenils, culturals, esportives…) però això també correspon a
altres àrees. Està d’acord que es podia haver fet un procés participatiu per tal que
apareguessin les necessitats de mobilitat, habitatge, etc. Des de l’àrea de Joventut
sí que es podien haver inclòs uns apartats al respecte però entén que poca cosa es
pot fer més enllà de fer-ho constar. 

La Sra. Coll indica que l’important del pla local és l’anàlisi de necessitats i ho sap
perquè és el seu àmbit i ho coneix molt bé. Les orientacions marquen què hauria
d’haver en un pla local i el bàsic és la diagnosi, que aquí no hi és.

El Sr. Aymerich respon que segurament no està ben exposada però el coneixement
dels joves ja hi és tot i que potser al Pla no queda clar.

La Sra. Coll insisteix que no hi ha cap anàlisi de l’Institut respecte el pla anterior
quant al jovent que ha marxat a l’institut de Sarrià de Ter, i no s’ha recollit aquest
fet. 

El  Sr.  Aymerich  es mostra d’acord en alguns  aspectes,  però en altres no.  Una
diagnosi  més acurada no creu que afecti  gaire  el  Pla  a l’hora de plantejar  uns
projectes concrets perquè al final el pressupost és el que és.

La Sra. Coll ja ho entén, però si hi ha uns recursos i es prioritzen uns eixos això no
treu que no s’hagin d’analitzar les necessitats del poble. Llavors ja hi hauran unes
necessitats polítiques de priorització però no es poden obviar uns àmbits a analitzar
perquè tan sols se centren en uns altres. 

Pregunta si s’ha fet una anàlisi en tema de mobilitat, esports, cultura, per saber
quants  joves  hi  participen.  Primer  és  necessària  una  anàlisi  per  prioritzar  una
actuació. 

El Sr. Aymerich hi està d’acord, però creu que aquesta anàlisi segurament no està
ben explicada i en alguns àmbits potser no s’ha fet tot el que caldria per incloure-ho
com a fotografia de la realitat dels joves del municipi però en altres aspectes, li
sembla raonablement correcte.

La Sra. Coll parla del tema de les drogues, que hi ha molta gent preocupada pel
consum a l’Institut. El Pla es fa ressò d’aquest aspecte a Catalunya, però no es diu
res d’aquest problema a Celrà.

El Sr. Aymerich entén que el principal punt en contra d’aquest pla és la diagnosi, a
la qual cosa la Sra. Coll respon que és a partir d’aquesta que es dissenya un pla
local. 

El Sr. Aymerich contesta que amb la diagnosi es poden ajustar aspectes, però no
canviaran les propostes.
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La Sra. Coll diu que en les propostes tampoc es fan constar les persones que hi
participen i és necessària aquesta dada per saber si hi ha gent que hi participa i si
és rendible o no. Els objectius del pla estan bé, però no deixen de ser polítics. En
cap moment s’ha analitzat què cal fer en relació amb el jovent de Celrà i tampoc hi
ha una anàlisi de la situació actual del jovent del nostre poble.

L’alcalde intervé per dir que aquí, a diferencia de molts altres municipis, hi ha una
aposta  molt  forta  pel  desenvolupament  de  les  polítiques  de  joventut.  Moltes
vegades els plans que planteja la Generalitat són molt concrets, però de vegades
no venen acompanyats de pressupost i, finalment, la realitat la viuen el poble, els
tècnics, els diferents sectors i els joves. I aquí, es treballa el pla en el dia a dia,
amb taules interprofessionals trimestrals i constants. 

El que la tècnica transmet, textualment, és que avui els plans es fan així. Una cosa
són els models d’abans però actualment són així  perquè aquells  grans plans de
pàgines i anàlisis s’han canviat per la realitat que coneixen els tècnics i la gent que
està al carrer, a l’Institut, al CAP, a cultura, esports, etc. I donat que aquesta feina
sí que es fa i és real al municipi per això els plans han canviat i actualment són així.
I  amb  les  hores  que  es  “perdien”  abans  elaborant  plans  a  canvi  dels  minsos
recursos que donava la Generalitat es plantejava inclús la possibilitat de no fer-los. 

L’alcalde indica que, històricament, les administracions tenen grans plans de tot,
segurament brillants, i amb un munt de mesos de tècnics elaborant-los. I, a l’hora
de la veritat, el tècnic no està fent la feina real al carrer. I, tal i com diu la tècnica
que l’ha redactat, actualment els plans es fan més directes i concrets.     

Per tant, no veu malament que aquest punt de l’ordre del dia quedi sobre la taula
per tal de reunir-nos amb la tècnica que l’ha redactat i  que expliqui els criteris
sobre els quals l’ha fet d’aquesta manera. 
               
L’alcalde  pregunta  el  Sr.  Aymerich  si  hi  està  d’acord,  a  la  qual  cosa  respon
afirmativament. 

4.  DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ
ENTRE  L’ADMINISTRACIÓ  DE  LA  GENERALITAT  DE  CATALUNYA,
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
EN  RELACIÓ  AMB  EL  PROJECTE  DE  SERVEI  COMUNITARI  (expedient
x856/2020).

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Albert  Lopez Guàrdia,  regidor  d’Educació  i
Serveis Socials, que explica que es tracta d’aprovar un conveni amb una durada de
quatre anys i, cada any, l’Ajuntament aprovarà una carta de serveis on constaran
els espais i/o equipaments municipals que s’ofereixen a l’Institut de Celrà per tal
que  els  alumnes  que  estan  inclosos  actualment  a  secundària  duguin  a  terme
aquestes hores de treball comunitari.

El Sr. Lopez indica que els espais i/o equipaments municipals són l’aula d’estudi de
primària (suport), l’Ateneu quan el Prosicat decideixi que es poden tornar a obrir les
activitats culturals (acomodador i registre i control assistents),  pavelló municipal
per registre quan es torni a l’activitat (registre i control assistents) i la biblioteca
amb tasques de suport als tècnics que la gestionen (fotocòpies, ordenar).  
S’ofereixen hores de treball comunitari i, per tant, tan sols es poden fer activitats
considerades com a tals. 
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L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Meritxell Vargas Sardà, secretària, que fa
una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

ANTECEDENTS DE FET

El  Departament  d’Educació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  considera  necessari
promoure entre  l’alumnat  el  compromís  cívic  amb la  finalitat  de  desenvolupar  la
competència social i ciutadana. Això implica que l’alumnat analitza el seu entorn i el
fa  adquirir  una  actitud  crítica  i  compromesa  davant  la  societat  i  l’ajuda  a
desenvolupar habilitats amb el treball d’equip, entre altres.

El projecte de Servei Comunitari està destinat als alumnes de Secundària obligatòria i
té com a objectiu garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar,
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu
de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la
comunitat.

És, en definitiva, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de
servei  a  la  comunitat  en un sol  projecte  on l’alumne posa el  seu coneixement  i
competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

L’Ajuntament  de  Celrà,  compromès  amb tots  els  valors  i  objectius  que  proposa
aquest projecte de Servei Comunitari, vol formalitzar aquest conveni de col·laboració
amb el Departament d’Ensenyament. 

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, articles 47 a 53, sota la
modalitat  de  convenis  que  obligaran  a  les  administracions  intervinents  des  del
moment de la seva signatura. 

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

3. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme 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,  cal  complir  les  exigències  de
publicitat  activa  en  virtut  del  que  disposa  la  normativa  vigent  en  matèria  de
transparència.

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

ACORD

Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en relació amb el projecte de
Servei Comunitari, que s’adjunta com a annex a quest acord.
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Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.

Tercer.  Notificar  aquest  acord  al  Departament  d’Educació  de  la  Generalitat  de
Catalunya.

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

ANNEX

Conveni  de  col·laboració  entre  l’Administració  de  la  Generalitat  de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Celrà en
relació amb el Projecte de Servei Comunitari

REUNITS

Reunits

Per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la senyora Laura
Riera Casellas, directora de Institut de Celrà, nomenada amb data 01/07/2020 i que
actua en l’exercici de les facultats delegades per Resolució EDU/1189/2020, de 28 de
maig (DOGC 4.6.2020).

Per part de l’Ajuntament de Celrà, el senyor Daniel Cornellà Detrell, que n’és alcalde,
amb NIF P1705400H, i que actua en virtut de les seves competències.

Les parts, que es reconeixen mútuament la capacitat jurídica per formalitzar aquest
conveni,

Exposen

Que el  Departament  d’Educació,  es  fa  ressò  de la  necessitat  de  promoure entre
l’alumnat  el  compromís  cívic  i  impulsa  el  Projecte  de  Servei  Comunitari  per  a
l’alumnat  de  secundària  obligatòria,  com  un  instrument  per  desenvolupar  la
competència social i ciutadana. El Servei Comunitari  esdevé un model, en el qual
l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dona sentit a l’aprenentatge.
El  Servei  Comunitari  permet  l’alumnat  analitzar  el  seu entorn  i  comprometre’s  a
millorar-lo, amb la qual cosa es promou l’educació en valors i el compromís cívic.

Que l’apartat 2 de l’article 16 del Decret 187/2015, de 25 d’agost,  d'ordenació dels
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, disposa que el Servei Comunitari
és de caràcter obligatori.

Que tant el  Departament d’Educació com, l’Ajuntament de Celrà volen afavorir la
realització d’accions de servei comunitari amb la finalitat de facilitar que l’alumnat de
secundària  obligatòria,  al  llarg  de  la  seva  trajectòria  escolar,  experimenti  i
protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania i
posi en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 

Que  el  Servei  Comunitari  utilitza  la  metodologia  d’Aprenentatge  Servei,  proposta
educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol
projecte ben articulat. 

Que les dues parts estan interessades a col·laborar en aquest Projecte i, per tot això,
es reconeixen la capacitat mútua per actuar i acorden formalitzar el present conveni,
de conformitat amb les següents
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Exposen

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el
Departament d’Educació i  l’Ajuntament de Celrà  per desenvolupar el projecte de
Servei Comunitari.

Segona. Els participants en el projecte de Servei Comunitari són alumnes de tercer o
quart d’ESO, degudament autoritzats pels pares o tutors legals. Els i les alumnes
poden  col·laborar  amb  l’entitat  sense  que  aquesta  col·laboració  comporti  més
obligacions que les que consten en aquest conveni. L’alumnat no ha de rebre cap
mena de retribució  econòmica o contraprestació,  ni  ha d’assumir  responsabilitats
pròpies de l’entitat. 

Tercera.  L’Ajuntament de Celrà es compromet al següent:
- Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte.
- Facilitar la formació inicial de l’alumnat de secundària obligatòria que participi en 

el projecte, per al desenvolupament del Servei Comunitari.
- Col·laborar i coordinar-se amb els i les professionals dels centres educatius que 

actuïn com a responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats.
- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil.
- Difondre les pràctiques de referència que es facin.

Quarta. El Departament d'Educació es compromet al següent:
- Dissenyar i planificar el projecte.
- Aportar els centres educatius que participin en el projecte.
- Dissenyar, coordinar i assumir la formació als centres educatius, agents educatius

i entitats implicats d’aquesta proposta educativa.
- Fer el seguiment i valoració de l’actuació.
- Facilitar la coordinació entre els centres educatius i l’entitat participant per tal 

d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats.
- Difondre les pràctiques de referència que es portin a terme.

Cinquena. Totes  les  parts  han  de  fer  constar  la  col·laboració  del  Departament
d'Educació i  l’Ajuntament de Celrà en les actuacions objecte d’aquest conveni que es
duguin a terme tant en actes públics com en qualsevol mitjà de divulgació.

Sisena. L’alumnat  que  fa  les  activitats  de  Servei  Comunitari  està  cobert  per
l’assegurança escolar en cas d’accident en l’entitat o in itinere.
L’assegurança de responsabilitat patrimonial  i  civil  de la Generalitat de Catalunya
cobreix els possibles danys personals o materials causats involuntàriament a tercers
per fets derivats de l’activitat feta per l’alumnat.
L’entitat  col·laboradora  on  l’alumnat  presta  el  Servei  Comunitari  ha  de  disposar
obligatòriament d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que cobreixi els
danys  que  es  puguin  causar  com  a  conseqüència  de  l’estat  de  conservació  i
manteniment  de  la  instal·lació  i  mitjans  materials  que  s’utilitzin  durant  el
desenvolupament de l’activitat objecte d’aquest conveni.

Setena.  Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes pel
Reglament (UE)  2016/679  del  Parlament Europeu i  del  Consell,  de  27  d'abril  de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i per la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

Vuitena. La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per cap de les parts.

Novena.  Aquest conveni és vigent per un període de quatre anys des del moment
de la seva signatura. Pot prorrogar-se, fins a un màxim de quatre anys addicionals, si
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així ho acorden de manera expressa les parts signatàries, amb un mes d’anterioritat
al termini final de la seva vigència.

Desena. Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel
seu acompliment, així com els plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea
una comissió de seguiment, integrada pel director o directora del centre educatiu i un
representant de l’entitat, que resoldran els problemes d’interpretació i compliment
que puguin plantejar-se. Així mateix aquesta comissió ha de conèixer els possibles
casos d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de
les parts i n’ha establir les conseqüències aplicables en cas d’incompliment.

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

Dotzena. Són causes de resolució del conveni les especificades a l’article 51.2 de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Tretzena. Les  parts  es  comprometen  a  resoldre  de  manera  amistosa  qualsevol
desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. Les qüestions
litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, efectes, resolució i compliment
del conveni que no puguin ser resoltes d’acord amb els mecanismes de seguiment,
vigilància  i  control  que  es  crea  a  la  clàusula  novena,  s’han  de  resoldre  per  la
jurisdicció contenciosa administrativa,  de  conformitat  amb el  que disposa l’article
46·1 de la Llei  29/1998, de 13 de juliol,  reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.

I,  perquè així  consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen
aquest conveni.

Per delegació, Resolució EDU/1189/2020,
de 28 de maig (DOGC 4.6.2020)
La directora del centre educatiu

                                   L’alcalde

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 Hernández Navarro

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

No hi ha intervencions.
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5.  DICTAMEN  SOBRE  L’APROVACIÓ  DEL  MANIFEST  DEL  DIA
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LES VIOLÈNCIES ENVERS LES
DONES (expedient x957/2020).

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

Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes
polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir aquesta
data com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Des
de llavors, no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els
àmbits per a eradicar les violències masclistes. També és cert que ja fa uns anys que
diverses iniciatives populars anuncien que el temps s’ha esgotat per als agressors
masclistes, el #NoEstàsSola, el #Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es
tracta de canviar la societat i destruir el poder patriarcal.
 
És  evident  que,  encara  ara,  els  temps segueixen canviant  i  que el  rebuig social
contra les violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa
dels drets humans més fonamentals està guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per
això, ens cal no perdre l’horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte
el  camí  que  ja  hem  caminat.  Cal  enfortir  l’estratègia  i  el  compromís  comú  per
eradicar totes les formes de violència masclista. Les que es produeixen en l’àmbit de
la parella i ex parella o en l’àmbit familiar, i que durant molts anys s’han considerat
un problema privat,  però també aquelles que es produeixen en l’àmbit  laboral  o
social  i  comunitari,  i  que han estat  tradicionalment menys visibilitzades,  com ara
l’assetjament sexual o per raó de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i
dones amb finalitat d’explotació sexual o altres. 

Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i,
afortunadament, les persones que s’ho pregunten han pres partit per a eradicar les
violències  masclistes.  Segurament,  mai  abans  hi  havia  hagut  una  implicació  tan
extensa i conscient respecte la violència masclista. I és que, els darrers mesos han
estat  absolutament  durs  per  a  les  dones  i  criatures  que  viuen  en  situacions  de
violència  com,  segurament,  ho  seran  els  mesos  que  vindran,  mentre  duri  la
pandèmia.  Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir
avançant, adaptant-se a les circumstàncies.

 El  confinament ens ha demostrat  que,  qui  volia exercir  el  control  sobre dones i
nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar
molta  menys  força  que  l’habitual  per  a  continuar  mantenint  els  seus  desitjos  i
privilegis. L’aïllament i l’increment de la violència psicològica ha estat freqüent en
contextos en que s’ha reduït la xarxa social i l’activitat habitual de les dones per les
restriccions  de  moviments,  la  reducció  de  la  interacció  social  o  l’augment  del
teletreball.  S’han  produït  situacions  d’assetjament  sexual  a  canvi  de  recursos
econòmics o allotjament quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos i  per tant
dificultats econòmiques per a seguir endavant. 

S’han produït  agressions sexuals  en entorns  d’oci  informals en els  que no hi  ha
persones professionals formades en matèria de violències sexuals. També en el món
virtual, l’increment de les violències en línia està afectant a moltes dones i nenes fins
al punt de posar en risc la seva pròpia vida. Les ciberviolències, com ara el control o
l’assetjament  a  través  d’aplicacions  i  xarxes  socials  o  el  sexpreading,  han  pres
rellevància  en la  situació  de  confinament  i  han  permès als  agressors  controlar  i
assetjar les seves víctimes, dones, joves i nenes, sense necessitat de conviure amb
elles. 

Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de
resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les
víctimes  són  éssers  passius  i  resignats  en  la  seva  situació  i  desconeixem  que,
constantment, estan elaborant i readaptant les maneres en les quals es mantenen en
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vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i, durant un temps, també ens ha tret la
vida pública i moltes d’aquelles coses que ens mantenien a les persones felices i
segures. Hem comprovat que, per a moltes, ser a casa no és sinònim de pau sinó de
por i violència.
 
Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien
ensenyat no era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones
i les nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la
proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot ser l’espai més perillós
per a nosaltres. Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels
agressors era tenir el control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués
estat per les múltiples campanyes socials i institucionals que s’han posat en marxa
per posar fre a les violències. 

Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que
perdien aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències han estat,
precisament, quan s’ha produït el desconfinament. 

El  nombre  de  trucades  i  atencions  s’han  vist  incrementats  en  xifres  tristament
històriques. Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm compromís
en  seguir  treballant  per  desplegar  polítiques  públiques  per  posar  fi  a  totes  les
violències  masclistes  i  per  garantir  l’atenció,  la  recuperació  i  la  reparació  de  les
supervivents. 
Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que
han superat allò de: “són coses de parella” i han despenjat el telèfon, i a totes les
associacions,  entitats  i  grups  feministes  del  país  que  han  posat  sobre  la  taula
l’emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més
que mai, un compromís unitari de la societat i les administracions per a garantir la
vida digna de les dones i les nenes. 

Vivint amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les persones
amb qui compartim activitats diverses… esdevenen vigilants informals del benestar.
Compartim preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan
tot això s’ha vist impedit, ha estat més important que mai que tothom fes un pas
endavant per a denunciar les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes. 

Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el
moment idoni per a explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i el
seu veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut escapar. Ens
dirigim,  sobretot,  a  les  que,  en  una  època  tan  incerta  com  la  present,  encara
romanen a les cases on hi ha el seu victimari. 

Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu
que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu
responsables i hi intervingueu. Per últim: als agressors, un recordatori: no hi haurà
espai per a la impunitat. 

Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també
còmplice en la construcció d’aquest món millor.

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

Únic. Aprovar el Manifest del Dia Internacional per a l’eliminació de les violències
envers les dones. 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
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Vots a favor (13)

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

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

GM PSC-CP: senyora Alicia Hernández Navarro

GM JXCELRA-JUNTS: senyor David Mas Roselló

Prèviament a la votació hi ha hagut les següents INTERVENCIONS:

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Anna Maria Coll Pascual, representant del
GM  FC-ERC-AM,  que  pregunta  si  des  de  l’Ajuntament  s’ha  previst  seguir  la
campanya de l’Institut Català de les Dones quant al masclisme.

L’alcalde respon que la campanya ja hi és publicitada al carrer, a la qual cosa la
Sra.  Coll  contesta que no l’ha vist  a  Instagram i  si  es pensa fer  quelcom més
institucional al respecte.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i
Igualtat, que respon que en el punt de l’ordre el dia d’Informacions ja ho explicarà
degudament.

6. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTRAL
RELATIU AL COMPLIMENT DELS TERMINIS QUE PREVEU LA LLEI 15/2010,
DE  5  DE  JULIOL,  DE  MODIFICACIÓ  DE  LA  LLEI  3/2004,  DE  29  DE
DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT  EN  LES  OPERACIONS  COMERCIALS  CORRESPONENT  AL
TERCER TRIMESTRE DEL 2020.

L’alcalde explica que el darrer trimestre el període mig de pagament ha estat de
9,66  dies.  El  nombre  de  pagaments  ha  estat  de  877  amb un  import  total  de
736.583,23 € i, al tancar el trimestre, quedaven 46 pagaments per fer que es van
pagar  en 12,68  dies.  Tan sols  hi  ha  un pagament  que  es va realitzar  fora  de
termini.

El Ple es dóna per assabentat. 

7. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT

No n’hi ha. 
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II
PART DE CONTROL

8. 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 763/2020 
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. .... com a educadora
de les escoles bressol municipals, amb una jornada laboral de 37,5 hores setmanals
i  amb efectes  des  del  dia  19  d’octubre  de  2020 fins  a  la  reincorporació  de  la
Sra. ....., que es troba de baixa per malaltia. 

Modalitat del contracte: interinitat per substituir part de la jornada de treball de la
Sra. ....

El Ple es dóna per assabentat.

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

2020DECR000800 convocatòria CID: 3 de novembre de 2020 Sgi - Secretaria General I Intervenció

2020DECR000799 deixar sense efecte liquidació taxa anual
escombraries disseminat

Sec - Serveis Econòmics I Tresoreria

2020DECR000798 comunicar renúncia de subvenció polítiques de
foment de participació ciutadana

Peco - Promoció Econòmica, Ocupació,
Comerç I Consum

2020DECR000797 aprovar memòria valorada obra Urb - Urbanisme, Serveis Territori,
Activitats

2020DECR000796 adjudicació contracte realització espectacle Olor de
menta

Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals

2020DECR000795 renunciar a la subvenció DIGI pel projecte Anem al
Teatre

Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals

2020DECR000794 adjudicació cte menor obres: construcció baranes
vorera

Urb - Urbanisme, Serveis Territori,
Activitats

2020DECR000793 atorgar llicència per a la tinença i conducció de
gossos potencialment perillosos

Ma - Medi Ambient

2020DECR000792 aprovació remesa factures F/2020/45 Sec - Serveis Econòmics I Tresoreria

2020DECR000791 Adjudicació cte realització espectacle Blink Flash
duncan

Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals

2020DECR000790 iniciar exped per tramitar cte adm servei
manteniment instal·lacions edif municipals

Urb - Urbanisme, Serveis Territori,
Activitats

2020DECR000789 ordenar pagament assistència òrgans govern
octubre 2020

Sec - Serveis Econòmics I Tresoreria

2020DECR000788 denegar ús provisional activitat Urb - Urbanisme, Serveis Territori,
Activitats

2020DECR000787 sol·licitar a la DIGI accés aplicació sitmun vespa
asiàtica

Ma - Medi Ambient

2020DECR000786 Adjudicació cte menor subministrament: adquisició
material per manteniment reactor

St - Serveis Tècnics

2020DECR000785 aprovar remesa factures F/2020/44 Sec - Serveis Econòmics I Tresoreria

2020DECR000784 sol·licitar inclusió ajuntament a la convocatòria
Servei de Programes Europeus de la DIGI

St - Serveis Tècnics

2020DECR000783 comparèixer davant JCA 2 de Girona per recurs
contenciós administratiu abreujat

Sgi - Secretaria General I Intervenció

2020DECR000782 donar per finalitzar procediment retirada vehicle
abanat i arxivar expedient

Sgi - Secretaria General I Intervenció

2020DECR000781 imposició sanció per infracció administrativa Sgi - Secretaria General I Intervenció

2020DECR000780 adjudicació cte menor serveis: manteniment
fancoils de 9 edificis municipals

Spu - Serveis Públics, Infraestructura
Urbanes, Subministrament

2020DECR000779 adjudicació cte menor obres: substitució panots i
extracció arrels arbre vorera malmesa

Spu - Serveis Públics, Infraestructura
Urbanes, Subministrament

2020DECR000778 extingir llicència taxi urbà Al - Alcaldia
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2020DECR000777
aprovació liquidacions taxa prestació servei gestió

residus anys 2017 a 2020 Sec - Serveis Econòmics I Tresoreria

2020DECR000776
adjudicació cte menor obres: construcció nova

coberta pou Torre Desvern Sgi - Secretaria General I Intervenció

2020DECR000775
adjudicació cte realització espectacle La lleugeresa

i altres cançons Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals

2020DECR000774
adjudicació cte menor serveis: treballs

desbrossament i neteja camí mines del nen jesús
Spu - Serveis Públics, Infraestructura

Urbanes, Subministrament

2020DECR000773
donar per finalitzar procediment retirada vehicle

abanat i arxivar expedient Sgi - Secretaria General I Intervenció

2020DECR000772
aprovar liquidacions preu públic prestació servei

cursos i tallers octubre a desembre Sec - Serveis Econòmics I Tresoreria

2020DECR000771 aprovació memòria valorada Sgi - Secretaria General I Intervenció

2020DECR000770
adjudicació cte menor subministrament: armari de

comunicació Con - Contractació

2020DECR000769
aprovar liquidacions preu públic prestació cursos i

tallers esportius octubre a desembre Sec - Serveis Econòmics I Tresoreria

2020DECR000768
adjudicació cte realització espectacle Plomes i

Reclams Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals

2020DECR000767
adjudicació cte direcció artística Festa Bernat

Banyut Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals

2020DECR000766
adjudicació cte menor subministrament: adquisició

xarxa per pilotes futbol Es - Esports

2020DECR000765 convalidar l'omissió de la funció interventora Con - Contractació
2020DECR000764 Convocatòria JGL 20 octubre 2020 Sgi - Secretaria General I Intervenció
2020DECR000763 contractació laboral temporal com a educadora EB Rh - Recursos Humans

2020DECR000762
donar per complimentat tràmit comunicació prèvia

obra menor
Urb - Urbanisme, Serveis Territori,

Activitats
2020DECR000761 adjudicació cte menor servei: 12 tallers sexualitat Jo - Joventut

2020DECR000760
ordenar pagament en concepte de locomoció i

dietes Rh - Recursos Humans

2020DECR000759 deixar sense efecte Decret Alcaldia Jo - Joventut

2020DECR000758
aprovació d'ofici devolució i ordenar pagament per

ingrés duplicat taxa Int - Intervenció

2020DECR000757 rectificar liquidació ICIO
Urb - Urbanisme, Serveis Territori,

Activitats

2020DECR000756
deixar sense efecte cte menor serveis: intervenció

i formació Punt Lila festa major 2020 Jo - Joventut

2020DECR000755 autoritzar ús locals municipals Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals
2020DECR000754 aprovar remesa factures F/2020/43 Sec - Serveis Econòmics I Tresoreria

2020DECR000753
atorgar llicència ocupació temporal terrenys ús

públic
Urb - Urbanisme, Serveis Territori,

Activitats

2020DECR000752
donar per complimentat tràmit comunicació prèvia

llicència urbanística
Urb - Urbanisme, Serveis Territori,

Activitats

2020DECR000751
donar per complimentat tràmit comunicació prèvia

obra menor
Urb - Urbanisme, Serveis Territori,

Activitats

2020DECR000750
autoritzar permís abocament aigües residuals a

l'Edar de Celrà Sgi - Secretaria General I Intervenció

2020DECR000749 rectificar NIF de Decret Alcaldia
Urb - Urbanisme, Serveis Territori,

Activitats

2020DECR000748
adjudicació cte menor serveis: treballs de pintura i

manteniment espais municipals
Spu - Serveis Públics, Infraestructura

Urbanes, Subministrament

2020DECR000747
adjudicació cte menor serveis: treballs

desbrossament dues rotondes entrada i sortida
Celrà

Spu - Serveis Públics, Infraestructura
Urbanes, Subministrament

2020DECR000746
aprovació conveni col·laboració formació pràctica

en centres de treball Jo - Joventut

2020DECR000745
adjudicació cte menor serveis: disseny d'elements

de difusió 10è aniversari EMDC Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals

2020DECR000744
comunicar incompliment article Ordenança

publicitat visible
Urb - Urbanisme, Serveis Territori,

Activitats
2020DECR000743 concessió autorització ús sala entitats Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals
2020DECR000742 adjudicació cte menor servei: 5 tallers racisme Jo - Joventut

2020DECR000741
adjudicació cte menor subministrament: adquisició

2 ordinadors portàtils Con - Contractació

2020DECR000740
aprovació liquidacions taxa prestació servei EMD

octubre a desembre Sec - Serveis Econòmics I Tresoreria

2020DECR000739
concessió autorització ús sala audiovisuals Teatre

Ateneu Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals

2020DECR000738 imposició sanció per infracció administrativa Sgi - Secretaria General I Intervenció
2020DECR000737 imposició sanció per infracció administrativa Sgi - Secretaria General I Intervenció
2020DECR000736 imposició sanció per infracció administrativa Sgi - Secretaria General I Intervenció

2020DECR000735
acceptació subvenció compra pantalla pel bar del

Centre Cívic La Fàbrica Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals
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2020DECR000734 imposició sanció per infracció administrativa Ma - Medi Ambient
2020DECR000733 imposició sanció per infracció administrativa Sgi - Secretaria General I Intervenció
2020DECR000732 imposició sanció per infracció administrativa Sgi - Secretaria General I Intervenció

2020DECR000731
adjudicació cte menor serveis: treballs conservació

i manteniment edificis municipals
Spu - Serveis Públics, Infraestructura

Urbanes, Subministrament

2020DECR000730
adjudicació cte menor subministrament: adquisició

de 1,500 mascaretes
Spu - Serveis Públics, Infraestructura

Urbanes, Subministrament
2020DECR000729 acceptació subvenció Tastets de Celrà 2020 Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals
2020DECR000728 convocatòria Ple: 13 octubre 2020 Con - Contractació

2020DECR000727
aprovar liquidacions taxa prestació servei EB

menjador setembre Int - Intervenció

2020DECR000726
adjudicació cte menor serveis: comunicació 5a

edició festival desembrendansa Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals

2020DECR000725
adj cte menor serveis: disseny i creació imatge

gràfica tardor-hivern teatre Ateneu Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals

2020DECR000724 aprovació remesa factures F/2020/42 Sec - Serveis Econòmics I Tresoreria

2020DECR000723
donar-se per assabentat activitat economia

innòcua
Urb - Urbanisme, Serveis Territori,

Activitats

2020DECR000722
incoació procediment sancionador per infracció

administrativa Sgi - Secretaria General I Intervenció

2020DECR000721
donar per complimentat tràmit comunicació prèvia

activitat
Urb - Urbanisme, Serveis Territori,

Activitats

2020DECR000720
donar per complimentat tràmit comunicació prèvia

activitat
Urb - Urbanisme, Serveis Territori,

Activitats
2020DECR000719 imposició sanció per infracció administrativa Sgi - Secretaria General I Intervenció

2020DECR000718
adjudicació cte menor serveis: impressió i

campanya cartellera tardor-hivern teatre ateneu Cu - Cultura, Festes, Serveis Culturals

2020DECR000717
donar per complimentat tràmit comunicació prèvia

activitat
Urb - Urbanisme, Serveis Territori,

Activitats
2020DECR000716 procedir a la compensació de crèdits i deutes Int - Intervenció
2020DECR000715 aprovació altes/bases EB Int - Intervenció

2020DECR000714
adjudicació cte menor serveis: neteja locals

comercials "Celrà aparadors artístics"
Peco - Promoció Econòmica, Ocupació,

Comerç I Consum
2020DECR000713 requeriment retirada vehicle Sgi - Secretaria General I Intervenció

2020DECR000712
atorgament llicència ocupació temporal terrenys ús

públic
Urb - Urbanisme, Serveis Territori,

Activitats

2020DECR000711
Adjud te menor subministrament: adquisició i
muntatge alarma sonora dipòsit clorur edar St - Serveis Tècnics

2020DECR000710 convocatòria JGL 6 d'octubre de 2020 Sgi - Secretaria General I Intervenció

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

 Segona onada Covid19  : destaca les mesures que s’han pres per fer-ne front
i que ha modificat substancialment l’accés a l’Aula d’estudi i de les tardes jo-
ves, on s’han format grups de tres joves separats dins del Local Jove, ro-
tant-se cada hora i mitja. Es mantenen les mesures de seguretat i, alhora,
es permet la presencialitat dels joves el màxim possible.

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

EDUCACIÓ

 Destaca l’adequació de tots els serveis que depenen d’aquesta àrea davant
la nova normativa i, en casos de risc o de necessitat explícita, poder fer tu-
tories presencials amb cita prèvia.
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 Escola de Dansa:   les classes han passat a un format virtual els primers quin-
ze dies de les mesures, i un cop valorada aquesta reorganització pels profes-
sors de l’escola, es buscaran les possibles millores que s’hi puguin afegir de-
penent de la realitat i possibilitats de l’Ajuntament.   

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

 Vol aclarir que la  campanya “Diposita aquí el teu masclisme”, encapçalada
per l’Institut Català de les Dones, surt a l’agenda mensual i està previst que
per a la setmana que ve es doni a conèixer també a les xarxes socials.  

PARTICIPACIÓ

 Resultats pressupostos participatius 2021  : va finalitzar la fase de propostes
ciutadanes el 9 de novembre i, un cop feta la verificació de les persones vo-
tants segons el padró municipal, la proposta més votada ha estat el “Parc de
Cal·listènia”, amb 146 vots; en segona posició la “Instal·lació de lavabos pú-
blics al mercat dels brocanters”, amb 120 vots i, en tercer lloc, la «Millora de
l’equipament existent del circuit de radiocontrol», amb 118 vots.

Aquest procés es va iniciar el 5 d’octubre amb la recollida de propostes fins
al 18 del mateix mes. La fase tècnica de valoració de propostes es va fer des
del 19 d’octubre fins a l’1 de novembre i van arribar a la fase final 13 de les
33  propostes  presentades,  sent  el  període  de  votació  el  2  al  10  de
novembre.

S’han registrat 33 propostes a la fase inicial de recollida, a la fase final van
arribar  13  i  això  suposa  una  participació  de  200  persones,  una  millora
respecte les 150 persones de l’any 2018.

Des del 2011 s’estan realitzant pressupostos participatius a Celrà. El 2016 es
va posar en marxa l’APP “Que ningú parli per tu”. El 2018 es va aconseguir
elevar  la  participació  final  al  3,6  % del  cens,  i  fins  al  8% en  fase  de
proposta. I aquest 2020 podem dir que mantenim els percentatges i que
podem considerar aquest fet un èxit de participació, dins els cànons generals
de participació ciutadana a nivell català.  

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

IGUALTAT

 Ja ha arribat la diagnosi del segon Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament i el
que ara queda és la valoració per part de la Comissió d’Igualtat de la corpo-
ració, formada per treballadors i treballadores de l’Ajuntament, per a la seva
aprovació. Un cop aprovat, obtindrem un paquet de mesures que s’haurien
de fer durant els propers quatre anys.   



Acta 9/2020
                          10 de novembre de 2020

La  diagnosi  està  estructurada  en  diferents  eixos  estratègics  que  són  la
classificació professional i la infrarepresentació femenina, procés de selecció,
contractació i promoció professional, formació, retribució i auditoria salarial
de dones, exercici corresponsables dels drets de la vida personal, laboral i
familiar,  condicions  laborals,  comunicació  i  imatge  i  protocol  d’actuació  i
protecció davant l’assetjament sexual per raó de gènere o per raó de sexe.   

Un cop aquesta diagnosi estigui aprovada per la Comissió, la farà arribar a
cada regidor/a per a la seva valoració. 

Pel  que  fa  a  la  pregunta  formulada  per  la  Sra.  Coll  de  si  l’Ajuntament
pensava fer quelcom en relació amb la jornada del 25N, la Sra. Fortià respon
que  aquest  any  ha  resultat  força  complicat  doncs  moltes  activitats  que
s’havien de dur a terme s’han hagut d’anul·lar. Tot i això, al Local Jove sí
que es fa la campanya Diposita el teu masclisme (dilluns, dimarts, dimecres
i dijous de 17 hores a 19 hores) i el dia 25 de novembre a les 17 hores es
llegirà un manifest. Enguany no s’han pogut fer més coses, com una obra de
teatre, per la situació actual.
El dia 26 de novembre, a la biblioteca, hi ha prevista una llegida de contes a
càrrec de la Meri Yanes. 

GENT GRAN

 Can Ponac:   s’han hagut de reestructurar novament les activitats formatives
que es fan des de l’Oficina d’Atenció a les Persones, com smart avis de ma-
nera virtual; tallers de memòria i exercicis cognitius mitjançant càpsules a
través de ràdio Celrà; informàtica amb sessions virtuals. Es continuen fent
igual les càpsules saludables a través de la ràdio i s’han tornat a fer setma-
nalment les trucades de les persones que fan activitats a l’Oficina d’Atenció a
les Persones i que per algun motiu no es poden connectar o no poden fer les
sessions virtuals. 

 Espai Respir:   s’ha hagut de tancar per reestructurar-lo totalment. Hi ha per-
sones que fan els exercicis des de casa, però per a les famílies amb càrrega
familiar s’ha decidit que sigui una treballadora la que es desplaci a aquests
domicilis un cop a la setmana durant una hora.  
També hi ha gent que realitza aquesta tasca a Can Ponac però de manera
individual. 
El  Servei d’Atenció al  Domicili  es manté amb l’horari  habitual  i  el  Servei
d’Atenció  Psicològica,  al  tractar-se de visites  individuals,  es continua fent
presencialment. 

  Associació de la Gent Gran de Can Ponac: van mantenir una reunió, junta-
ment amb l’alcalde, per parlar del bar i es va acordar esperar més per obrir-
lo un cop es comprovi com evoluciona aquesta pandèmia. 

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

CULTURA

 La llista del que s’ha hagut de suspendre és força gran: concerts, el Bernat
Banyut, la Fira de la tardor, el Pessebre Vivent, els Pastorets (si es fan serà
d’una manera molt testimonial), la programació del Teatre Ateneu (que ja
venia de suspendre’s pel primer estat d’alarma) i que malgrat demanar a les



Acta 9/2020
                          10 de novembre de 2020

companyies un format virtual dels espectacles en la majoria no ha estat pos-
sible, el Desembre en Dansa (que es reubicaria durant el 2021 i especial-
ment el 25 d’abril, que és el Dia Internacional de la Dansa). 

 Continua oberta la biblioteca de dilluns a divendres matí i tarda i dissabte al
matí però no amb accés a la sala sinó per lliurar, amb cita prèvia, docu-
ments.

 Obre el Projecte Papyrus, com a llibreria.  

 S’està intentant fer un conveni amb l’Animal a l’Esquena per crear una co-
producció que s’estrenaria el 2021 amb una ballarina afincada a Celrà.

 Ha mantingut una reunió amb l’Escola Universitària Dam per tal que propo-
sin aquí tres projectes de final de carrera que es representaran al Teatre
Ateneu. 

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

MEDI AMBIENT

 Aquest  mes  s’han  iniciat  13  processos  sancionadors: 10  d’habitatges,  2
d’abocaments il·legals i 1 d’incivisme.    

 Caracteritzacions  : la FORM, al tercer trimestre, està al 0,47 % d’impropis.
Pel que fa als envasos, al segon quatrimestre hi ha un 5,58 % d’impropis.   

 A tall divulgatiu  : els últims dies molts veïns i veïnes s’han trobat una gran
quantitat de marietes de diversos colors. Són asiàtiques, no afecten ni cul-
tius ni persones, i ajuden a controlar les plagues. També són depredadores
de purgó i caparreta i, per tant, al final ajuden el municipi.     
Tot i això, el Departament d’Agricultura hi està treballant doncs no té clar si
aquesta marieta invasora acabarà desplaçant la nostra marieta autòctona. 

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

RÈGIM INTERN

 En primer lloc vol donar la benvinguda a la senyora Meritxell Vargas, que es
va incorporar el mes passat com a secretària municipal.  Les presses del
context que estem vivint actualment fa que moltes vegades s’oblidin les co-
ses importants i, sent aquest el seu segon Ple, cal donar-li la benvinguda. 

 Ja s’ha  incorporat la persona contractada amb el procediment de màxima
urgència en el cos de vigilants municipals. És una contractació temporal, li-
mitada en el temps, i ja s’estan redactant les bases per tal que una persona
ocupi aquesta plaça en interinitat.   
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ESPORTS
 

 Totes les instal·lacions estan tancades i no hi ha cap entitat esportiva que
faci  entrenament excepte el club de patinatge amb el club de xou, que
competeix a nivell estatal. 

 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. 

 Va participar en una trobada que es va fer la setmana passada sota el lema
L’esport és essencial, l’esport és salut. Es va fer davant les instal·lacions
esportives, van participar-hi diferents entitats esportives i es va demanar la
reobertura de totes les instal·lacions esportives per tal que la mainada pu-
gui fer entrenaments. El nombre de casos detectats en l’àmbit esportiu és
ínfim en comparació amb altres àmbits i és incomprensible que, novament,
la mainada esportista sigui la més afectada. I s’ha de ser molt crític amb el
que està fent el Departament de Salut.
I des d’aquí demanem ja que les instal·lacions esportives es tornin a obrir,
no ja per competir, però sí per als grups estables i bombolla de mainada,
que són sempre els mateixos. Això no deixa de ser una incompetència del
govern de la Generalitat de Catalunya. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 Ja s’ha adjudicat la nau número 4 a una empresa que es dedicarà a la pro-
ducció de sidra. 

 Hi ha hagut la renúncia de la nau número 1 i ja s’estan fent les bases per
licitar-la novament. 

 L’àrea de Promoció Econòmica i ell, com a regidor, estan participant a la
Taula de Reactivació Econòmica de la Comarca del Gironès, a través del
Consell Comarcal del Gironès. 

 S’està elaborant un catàleg dels comerços i de professionals autònoms del
poble  per  publicar-lo  i  fer-lo  córrer  entre  els  ciutadans  i  ciutadanes  del
municipi perquè moltes vegades es va a buscar fora el que ja es té aquí.
Se’ls ha demanat que proporcionin una petita mostra de tot el que es pot
comprar al poble i, de cares a Nadal, què poden oferir aquests comerços i
professionals autònoms que la gent els hi pugui comprar per regalar.  

També  es  farà  una  compra  d’uns  sis  mil  euros,  en  diferents  serveis  o
productes  d’aquests  comerços,  que  entraran  en  un  sorteig  pels  veïns  i
veïnes del poble a través d’un mecanisme que s’ha d’acabar d’establir amb
l’Associació de Comerciants, amb qui s’ha elaborat i  consensuat aquesta
proposta. 

És una manera de poder injectar capital als comerços del poble i  ha de
servir perquè la gent descobreixi que hi ha moltes coses que es poden fer a
Celrà i no és necessari anar a altres llocs. 
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L’alcalde diu el següent:

 Les compres que ha indicat el regidor de Promoció Econòmica aniran desti-
nades als comerços que han patit més durant aquesta pandèmia, especial-
ment els que ja van patir durant la primera fase i ara amb la segona. Tots
els diners que es posin en circulació es destinaran prioritàriament a perru-
queries, estètiques, gimnàs, bars i restaurants, agència de viatges, etc.  
L’Associació de Comerciants hi està plenament d’acord.

 Acompanyament   a diferents regidors a diferents reunions. 

 Reunions   amb empreses per parlar d’urbanisme, ampliacions, dubtes, etc. 

 Reunió amb el Consorci de les Vies Verdes   per analitzar la situació del Fons
Feder i com està la sol·licitud d’ampliació del Fons un any més amb motiu de
la COVID. 

 Projecte amb ADIF:   s’ha arribat a un acord per fer canvis en el projecte,
concretament com se subjecta la passarel·la al mur. 

 Reunió amb el Consorci de Benestar Social   per analitzar el pressupost de
l’any vinent. La realitat és que serveis socials comença a patir l’atenció pri-
mària a les persones i s’intueix que el 2021 serà encara pitjor. 

 Reunió   amb comerciants i veïns.

 Ha rebut la visita de responsables dels centres d’estètica del poble, que han
fet arribar una carta amb la intenció de donar a conèixer la situació que es-
tan patint malgrat haver establert totes les mesures sanitàries que van de-
manar, que no hi ha hagut cap contagi al municipi en un centre d’estètica i
que no entenen com els obliguen a tancar de nou.

 Ja han acabat les obres dels lavabos del pavelló municipal de les piscines. Ha
costat aproximadament 15.000 euros i s’ha rebut una subvenció de la Dipu-
tació de Girona de 6.000 euros per poder-ho executar.

 A la  Torre Desvern ja s’han col·locat les barbacoes,  que es podran llogar a
l’Ajuntament i que es faran servir sempre amb el permís municipal. Aquesta
va ser una proposta que va sortir al pressupost participatiu del 2018, es van
comprar el 2019 i, després de les obres realitzades, ja es poden utilitzar a
l’espera que acabi la situació actual.     

 L’Ajuntament dóna suport   a la cultura, l’esport, entitats, empreses i autò-
noms afectats per la situació actual i se suma a totes les concentracions de
les entitats i afectats del municipi.      

El Ple es dóna per assabentat. 



Acta 9/2020
                          10 de novembre de 2020

10. PRECS I PREGUNTES.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM JXCAT-
JUNTS, que volia fer un prec per ajudar el comerç local per la situació actual però
veu que l’equip de govern ja ho ha fet. Li sembla perfecta la iniciativa i espera que
pugui ajudar a tots ells perquè s’ho mereixen i realment ho necessiten. 

El Sr. Mas diu que cal insistir a dir que la cultura és segura i no hi ha hagut casos
de positius ni a través de concerts ni d’espectacles i són bastant incomprensibles
les preses de decisions tant del Prosicat com de la Generalitat de Catalunya que,
independentment del partit que siguin, no estan actuant en conseqüència amb la
situació. 

I el mateix opina amb l’esport, que malgrat que fins i tot el Ministerio de Sanidad
indica  que  el  contagi  és  mínim,  tanquen  pavellons  esportius,  gimnasos  i  llocs
esportius  després  que  es  van  gastar  molts  diners  i  molt  temps  a  instal·lar  les
mesures de seguretat adients i necessàries que Prosicat i Generalitat indicaven i,
malgrat això, han decidit tancar-los. Encara no entén com no es veu que no es
tracta tan sols de salut física sinó que també és salut mental i  s’ha d’insistir  a
canviar  la  situació.  Per  aquest  motiu,  des de Junts  tot  el  suport  a  les  entitats
culturals  i  esportives  que  ho  estan  passant  molt  malament  per  culpa  d’aquest
tancament. El Sr. Mas indica que l’equip de govern el tindrà al costat en totes les
iniciatives  que  prengui  i  anima  tothom  i  espera  que  Prosicat  no  rebi  tantes
pressions i que sigui capaç el dijous a la tarda, d’aixecar les mesures per poder
tornar a obrir tots aquests sectors i  que no l’allarguin quinze dies més perquè,
segur, d’aquest sector no ha sortit el rebrot. I ànims també al sector de l’hostaleria
i turisme que també s’han vist molt afectats.  

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Robert Vilà Brugués, representant del GM FC-
ERC-AM, que diu que està absolutament d’acord amb tot el que s’ha dit fins ara i
tan sols cal veure la cara de l’alcalde quan ha d’anul·lar coses programades. Dóna
suport a totes les iniciatives municipals i a l’equip de govern i valora els tècnics
municipals per la feina que estan fent. Té el suport del seu grup per al qualsevol
àmbit municipal i dóna les gràcies a tothom. 

CLOENDA.  Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió,
i aixeca la sessió les 21.52 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.


	Alcalde
	DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
	ACORD
	REUNITS

	Ja ha arribat la diagnosi del segon Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament i el que ara queda és la valoració per part de la Comissió d’Igualtat de la corporació, formada per treballadors i treballadores de l’Ajuntament, per a la seva aprovació. Un cop aprovat, obtindrem un paquet de mesures que s’haurien de fer durant els propers quatre anys.

