
 

 

 

 

 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

  

Número: 5/2021  

Caràcter: ordinària 

Convocatòria: primera 

Data: 13 d’abril de 2021 

Horari: de 20.05 hores a 20.55 hores 

Lloc: plataforma virtual Zoom –sessió telemàtica- 

 

 

A Celrà, quan són les 20.05 hores del dia 13 d’abril de 2021, es reuneixen en sessió 

telemàtica mitjançant llicència municipal de la plataforma Zoom, prèvia 

convocatòria realitzada a l’efecte en els termes establerts legalment, els membres 

que integren l’Ajuntament en Ple i que a continuació es relacionen, en sessió 

ordinària i primera convocatòria, sota la presidència de l’alcalde i assistits per mi, la 

secretària. 

 

La sessió es retransmet en directe mitjançant plataforma youtube, canal 

Ajuntament de Celrà. 

 

ASSISTENTS 

 

Alcalde  

 

Sr. David Planas Lladó 

 

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 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

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 DE DATA 9 DE MARÇ 

DE 2021 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 29 DE MARÇ DE 2021. 

 

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 les actes que 

es van distribuir amb la convocatòria. 

 

No es formula cap objecció ni observació. 

 

Sotmeses a votació, s’aproven per UNANIMITAT dels 13 assistents.   

 

 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL 

 

2. ADHESIÓ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L'ASSOCIACIÓ 

CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL 

DESENVOLUPAMENT LOCAL (expedient x484/2021). 

 
 

ANTECEDENTS 

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM) decidí crear d’una 
central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder contractar de forma 
conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren de, com a 
mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i 

l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb 
aminoraments dels terminis en el procediment administratiu. 

Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de 

naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Els ens consorciats són els 
Consells Comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, 
les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on 
radica el domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general de 

data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de 
crear un sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat 

de contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es 
basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula 
l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o 
d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
Previsions que la nova la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, recull a la 

seva DA 3a.10. 

Complementàriament, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà 
constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de 



 

 

 

 

 

les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la 

Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de 
funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014. 

L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar 
cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del 

CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre 
establert en la legislació de contractació pública. 

FONAMENTS DE DRET 

1. Article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014,que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de 
comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals 
mitjançant els corresponents acords. 

2. Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 

3. Disposició addicional 3a. 10 de la  LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a 
de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM aprovat pel 

Comitè Executiu de l’entitat en data 14 de desembre de 2014. 
5. Disposició addicional 2a. 10 de la  LCSP, pel que fa a la competència dels òrgans 

de contractació municipals. 
 

Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats 

anteriorment, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es 

proposa l’adopció del següent 

ACORD 

Primer. Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà al sistema d’adquisició centralitzada 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-
CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les 
empreses adjudicatàries. 

Segon. Facultar a l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui 
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present 
acord, que permetrà l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la 
Central de contractació formalitzi, de conformitat amb les competències regulades a la 

D.A 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 
ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Tercer. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana 

de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

Quart. Autoritzar l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus mitjans 
(web, butlletins, xarxes socials...) l’adquisició, per part d’aquest ens local, de béns i 
serveis adjudicats per la Central de Compres del món local com una mesura de difusió de 
l’activitat d’ambdues entitats. 

 



 

 

 

 

 

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

 

Vots a favor (13) 

 

GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel 

Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram 

Aymerich Besalú 

 

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar 

 

GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro 

 

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló 

 

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ: 

 

L’alcalde explica que l’Ajuntament s’ha adherit al sistema d’adquisició centralitzada per 

a compres integrades de l’ACM amb la finalitat d’agilitzar-ne la seva gestió. Posa com a 

exemple la propera compra de llums Led pel carrer del Padró ja que amb aquesta 

adhesió l’Ajuntament s’estalvia fer una licitació per comprar-les i pot adreçar-se 

directament  a l’ACM amb uns preus molt més competitius.    

 

3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 

COL·LEGIATS (expedient x647/2019). 

 
Un cop celebrades les eleccions locals en data 26 de maig de 2019, convocades 

mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, en data 15 de juny de 2019 es va 
constituir el nou Ajuntament i es va procedir al nomenament dels representants 
municipals en els òrgans col·legiats de les entitats de les que aquest municipi en forma 
part. 
 

En sessió plenària de data 14 de juliol de 2020 es va prendre coneixement de la renúncia 
del Sr. Manel Roqueta Casalprim a la seva condició de regidor del grup municipal PSC-
CP. I en sessió plenària de data 8 de setembre de 2020 es va procedir a la presa de 
possessió com a regidora d’aquest grup municipal de la Sra. Alícia Hernandez Navarro. 
 
Posteriorment, en sessió plenària de data 9 de març de 2021 s’ha pres coneixement de la 

renúncia del Sr. Daniel Cornellà Detrell a la seva condició de regidor del grup municipal 
CUP-AMUNT i d’alcalde de l'Ajuntament de Celrà. I en sessió plenària extraordinària de 
data 29 de març de 2021 es va procedir a la presa de possessió com a regidor del Sr. 
David Planas Lladó i la seva posterior elecció com a nou alcalde de la corporació. 
 

Per tant, ara cal procedir al nou nomenament de representants de la corporació en els 
òrgans col·legiats. 

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

ACORD 
 
Primer. Nomenar als/les regidors/es que seguidament s’esmenten com a representants 

d’aquesta corporació en les entitats, institucions i organismes, que també s’indiquen, 
d’acord amb les previsions contingudes en els estatuts i reglaments pels quals aquells es 
regeixen: 
 



 

 

 

 

 

1. CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE CELRÀ 

(article 8 dels estatuts) 

 President del Consell: Sr. DAVID PLANAS LLADÓ, alcalde-president 
 Tres regidors: 

1. Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, primer tinent d’alcalde 
2. Sr. ALBERT LOPEZ GUÀRDIA, regidor delegat d’Educació 

3. Sr. DAVID MAS ROSELLÓ (JxCAT-JUNTS) 
 Vocal: MARIA MUÑOZ GUILLEN 
 Tècnica d’Educació: Sra. ELISENDA QUINTANA JULIAN 
 Secretària: Sra. MERITXELL VARGAS SARDÀ, secretària de la corporació 

 
2. CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 

 President: Sr. DAVID PLANAS LLADÓ, alcalde-president 
 Un representant de cada grup municipal: 

1. Sr. ALBERT LOPEZ GUÀRDIA, regidor delegat d’Educació (CUP-AMUNT) 
2. Sra. ANNA MARIA COLL PASCUAL (FC-ERC-AM) 
3. Sra. ALICIA HERNANDEZ NAVARRO  (PSC-CP) 
4. Sr. DAVID MAS ROSELLÓ  (JxCAT-JUNTS) 

 
3. CONSELLS ESCOLARS DELS DIFERENTS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DEL 
MUNICIPI: ALBERT LOPEZ GUÀRDIA, regidor delegat d’Educació 
 
4. CONSELL MUNICIPAL GENT GRAN (article 4 del Reglament de funcionament) 

 President del Consell: Sr. DAVID PLANAS LLADÓ, alcalde-president 
 Sr. ALBERT LÓPEZ GUÀRDIA, regidor delegat de Serveis Socials 

 Sra. SÒNIA FORTIÀ MARTÍ, regidora delegada de Gent Gran 
 De conformitat amb l’article 4.1.d del Reglament de Funcionament es 

proposarà al Consell Municipal de la Gent Gran la designació per part de la 
Presidència de les persones següents: 

1. Sr. MIQUEL ROSSELL MOLAR (FC-ERC-AM) 
2. Sra. ALICIA HERNANDEZ NAVARRO  (PSC-CP) 

3. Sr. DAVID MAS ROSELLÓ  (JxCAT-JUNTS 
 
5. CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA (article 8 del Reglament de funcionament) 

 President del Consell: Sr. DAVID PLANAS LLADÓ, alcalde-president 
 Regidor delegat de Cultura: Sr. DANIEL JIMÉNEZ ELVIRA 
 Un representant de cada grup municipal: 

1. Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, primer tinent d'alcalde (CUP-AMUNT) 

2. Sr. ROBERT VILÀ BRUGUÉS (FC-ERC-AM) 
2. Sra. ALICIA HERNANDEZ NAVARRO  (PSC-CP) 
3. Sr. DAVID MAS ROSELLÓ  (JxCAT-JUNTS 

 
6. CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS (article 8 del Reglament de funcionament) 
 

 President del Consell: Sr. DAVID PLANAS LLADÓ, alcalde-president. 
 Un representant de cada grup municipal: 

1. Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, regidor delegat d’Esports(CUP-AMUNT) 
2. Sr. ROBERT VILÀ BRUGUÉS (FC-ERC-AM) 
3. Sra. ALICIA HERNANDEZ NAVARRO  (PSC-CP) 
4. Sr. DAVID MAS ROSELLÓ  (JxCAT-JUNTS 

 
7. CONSORCI DE LES GAVARRES 
Sr. DAVID PLANAS LLADÓ, alcalde-president 

 
8. CONSORCI DEL TER 

 
Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de Medi Ambient 

 



 

 

 

 

 

9. CONSORCI LOCALRET (Consorci Local per a l'Impuls de la Societat del 

Coneixement i el Desenvolupament de les Xarxes de Telecomunicacions i de les 
Noves tecnologies): 

 
Sra. MONTSERRAT CARRÉ DALMAU, regidora delegada de Comunicació i Noves 
Tecnologies 
 

10. ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL (ADF): 

Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de Medi Ambient 

11. FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

 
Sr. DANIEL JIMÉNEZ ELVIRA, regidor delegat de Compromís Nacional i 
Internacional 

12. ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS (article 9 dels estatuts): 
 

Sr. DANIEL JIMÉNEZ ELVIRA, regidor delegat de Cultura 
 
13. ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA 
PORTA A PORTA 

Sr. DAVID PLANAS LLADO, alcalde-president (titular) 

Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de Medi Ambient (suplent) 

14. XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILIAT 

Sr. DAVID PLANAS LLADO, alcalde-president (titular) 

Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de Medi Ambient (suplent) 

15. ASSOCIACIÓ PROPIETARIS DE BOSCOS 

Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de Medi Ambient 

16. JUNTA CENTRAL D’USUARIS D’AIGÜES DEL BAIX TER 

Representants a l'Assemblea General 

 
Vocal titular: Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de Medi Ambient 

Vocal suplent: Sr. DAVID PLANAS LLADO, alcalde-president 
 

Representants a la Junta de Govern (Comissió de Govern) 
 
Vocal titular: Sr. DAVID PLANAS LLADÓ, alcalde-president 

Vocal suplent: Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de Medi Ambient 
 
17. XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

 

Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, primer tinent d'alcalde (titular) 
Sr. DAVID PLANAS LLADO, alcalde-president (suplent) 

18. CONSORCI DE LES VIES VERDES 
 

Sr. DAVID PLANAS LLADO, alcalde-president 

 
 



 

 

 

 

 

19. JUNTA DE COMPENSACIÓ DELS DIFERENTS POLÍGONS D’ACTUACIÓ DEL 

MUNICIPI DE CELRÀ 
 
Vocal titular: Sr. DAVID PLANAS LLADO, alcalde-president 
Vocal suplent: Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, primer tinent d'alcalde. 

 
Junta de Compensació del Polígon Industrial de Celrà: 

 

Representats a la Junta General: 
 
 Com a propietaris de terrenys: 

 
Vocal titular: Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, primer tinent d'alcalde 
Vocal suplent: Sr. DANIEL JIMÉNEZ ELVIRA, tercer tinent d’alcalde 

 

 Com a representant de l’Ajuntament de Celrà: Sr. DAVID PLANAS LLADÓ, 
alcalde-president 

 
Representant al Consell d’Administració: 

Sr. DAVID PLANAS LLADO, alcalde-president (titular) 

Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, primer tinent d'alcalde (suplent) 
 

Segon. Comunicar aquest acord als regidors i regidores afectats i afectades, així com a 

les diferents entitats, institucions i organismes, pel seu coneixement i efectes. 

Tercer. Difondre el contingut d’aquest acord mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent en la seu electrònica municipal, d’acord amb el principi de transparència i de 

compliment amb el que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i 8 i següents de la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de 
Catalunya. 

 

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

 

 

Vots a favor (13) 

 

GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel 

Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram 

Aymerich Besalú 

 

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar 

 

GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro 

 

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló 

 

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ: 

L’alcalde explica que hi ha hagut el canvi d’Alcaldia i, donat que l’alcalde anterior 

representava l’Ajuntament en diferents òrgans col·legiats, cal canviar el seu nom pel de 

l’alcalde actual.  

 



 

 

 

 

 

 

4. NOMINACIÓ DEL VIAL QUE UNEIX EL CARRER DELS PAÏSOS CATALANS AMB 

LA CARRETERA DE JUIÀ AMB EL NOM DE CARME MALLORQUÍ COMAS (expedient 

x250/2021). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 

Segons informe emès pel tècnic de participació ciutadana en data 8 de febrer de 2021,  
el 4 de desembre de 2020 es va convidar a la ciutadania de Celrà, major de 16 anys, a 
fer propostes de noms per la nominació d’aquest vial. 
 
Les premisses que s’havien de complir eren: el carrer ha de portar el nom d’una dona, a 
títol pòstum, que hagi tingut relació amb Celrà (preferiblement). 
 

Les propostes es van recollir a l’apartat de consultes del web participa.celra.cat, fins el 
dia 18 de desembre. Es van rebre 6 propostes de diferents noms de persones. 
 
Abans de passar a la fase final, la de votació, es va contactar amb les famílies de Celrà 
que havien tingut un nom proposat i  arrel d’aquestes trucades 3 de les propostes van 
ser declinades. 
 

La fase final de votació va anar del 7 al 24 de gener de 2021, i la ciutadania podia votar 
entre els noms de Carme Mallorquí, Elisabeth Eidenbenz o la Frederica Montseny. 
 
Es van rebre 103 vots, sortint com a opció guanyadora la de Carme Mallorquí Comas, 
amb 74 vots. 
 

La Carme Mallorquí Comas, era filla de Teòfil Mallorquí i Júlia Comas, va néixer a Celrà 
l'any 1912. Va estudiar magisteri durant la Segona República i, en acabar els estudis, va 
exercir a l'escola de Celrà durant el període republicà i la Guerra Civil. En acabar la 

guerra va ser represaliada pel règim franquista i hagué de marxar del poble, perdent la 
seva condició de mestra funcionària. Durant 2 anys exercí a la població de Vilallonga de 
Ter fins que va poder tornar, primer per treballar a l'escola de Bordils, i al cap d'uns anys 
a Celrà, on hi estaria durant més de 20 anys. Va morir a la ciutat de Girona l'any 1996. 

 
Ha emès informe la secretària de la corporació en data 25 de març 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 la nominació del vial que uneix el carrer dels Països Catalans amb la 
Carretera de Juià amb el nom de Carme Mallorquí Comas. 
 
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 e-tauler de la 

Corporació per un termini de deu 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, previ tràmit de certificació per part de la secretaria 
municipal. 
 
Segon. Comunicar els presents acords, un cop siguin definitius, als serveis territorials i 
econòmics als  efectes de que sigui inclòs en el carrerer municipal. 

 

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

 

Vots a favor (13) 

 

GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel 

Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram 

Aymerich Besalú 

 

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar 

 

GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro 

 

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló 

 

 

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ: 

 

La senyora Montse Carré Dalmau, regidora de Participació, Atenció Ciutadana i 

Comunicació i Noves Tecnologies, explica que s’ha realitzat un procés participatiu per 

escollir un nom pel vial que uneix la carretera de Juià amb el carrer Països Catalans. En 

una primera fase de recollida de propostes va sortir com a opció guanyadora el nom de 

Carme Mallorquí, que va exercir de mestra a l’escola de Celrà i va ser represaliada pel 

règim franquista. 

 

 

5. MODIFICACIÓ I CREACIÓ DE LES AGRUPACIONS DE SECRETARIES DE 

JUTJATS DE PAU (expedient x1008/2020). 

D'acord amb el que estableix l’article 3 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es 
regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de 
jutjats de pau, en relació que la iniciativa per a la constitució i/o modificació de les 
agrupacions de secretaries de jutjats de pau pot correspondre a petició raonada de 
qualsevol ajuntament, consell comarcal o jutjat de pau afectat. 

 

D’acord amb l’art 4 del Decret 75/1997, de 18 de març, que estableix que a la sol·licitud 
per a la constitució o per a la incorporació de nous jutjats a una agrupació s’ha 
d’adjuntar una memòria i el certificat de l’acord del Ple. 
 
I vista la “Memòria per a la creació d’una Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau i 

modificació de les ja creades a l’àmbit de Consell Comarcal del Gironès” de data 
01032021, elaborada pel Consell Comarcal del Gironès, que consta a l’expedient i en la 
que es fa constar en síntesi: 
 

.../... 
 

Vista doncs aquesta possibilitat, i arran de la sol·licitud formulada per 



 

 

 

 

 

l'Ajuntament de Llagostera de desagrupació de l'Agrupació de secretaries de 

Jutjats de Pau a la que avui pertany, el Consell Comarcal del Gironès 
proposa la modificació de les tres agrupacions ja creades a l'àmbit de la 
comarca i la creació d’una nova agrupació com a producte dels canvis de les 
secretaries dels jutjats de pau que s’indicaran. 
 
Aquesta proposta té el suport dels alcaldes i alcaldesses que així ho van 
manifestar en el Consell d’Alcaldies celebrat el passat 17 de febrer. 

 
La proposta oferta als ajuntaments de la comarca suposa una nova 
distribució de les agrupacions que permet equilibrar el volum de les 
actuacions, la població, la proximitat territorial dels municipis i les bones 
vies de comunicació entre els municipis. 
 

Pel que fa al Jutjat de Pau de Llagostera i atès que la població declarada 

oficial ja supera els 7.000 habitants es segregaria de l’Agrupació de 
Secretaries de Jutjats de 
Pau núm. 17 per passar a disposar de plantilla pròpia. 
 
Població total de les agrupacions resultants 
 

En tots els casos, el darrer padró municipal, revisat a data 1 de gener de 
2020 i declarat oficial pel Reial Decret Reial Decret 1147/2020, de 15 de 
desembre (BOE 340) determina una proporció pel que fa al nombre 
d’habitants amb equilibri entre totes les poblacions que formen part de les 
agrupacions ja existents i de la nova que s’ha de crear. 
 
Els valors oscil·len entre els 9.808 habitants de l’agrupació resultant més 

petita i els 
11.054 de l’agrupació resultant més gran. 
 

.../... 
 

 
 



 

 

 

 

 

Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 

Informativa Directorial, es proposa a Ple de la corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Aprovar totalment el contingut de la Memòria  per a la creació d’una Agrupació 
de Secretaries de Jutjats de Pau i modificació de les ja creades a l’àmbit de Consell 
Comarcal del Gironès, elaborada pel Consell Comarcal del Gironès. 

 
Segon. Aprovar l’inici del procediment de modificació i de creació de les Agrupacions de 
secretaries de jutjats de Pau que consten detallades a la Memòria, per poder donar un 
millor servei als ciutadans i mancomunar esforços. 
 
Tercer. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Gironès. 

 

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

 

Vots a favor (13) 

 

GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel 

Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram 

Aymerich Besalú 

 

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar 

 

GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro 

 

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló 

 

 

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ: 

 

El senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Esports, Promoció Econòmica 

i Habitatge, explica que l’Ajuntament de Celrà forma part d’una agrupació de 

secretaries de Jutjat de Pau on s’agrupen varis municipis, entre ells Sarrià de Ter, que 

actualment està exercint de seu d’aquesta agrupació. 

 

Aquesta agrupació ha crescut tant en volum de població com d’actuacions que s’han de 

realitzat i ja feia temps que es demana que aquesta agrupació quedi desdoblada en dos 

àmbits diferents. I el que avui es porta a l’aprovació del Ple és la memòria del que s’ha 

dut a terme per tal de demanar aquesta segregació. Amb això, el municipi de Celrà 

esdevindrà la seu d’aquesta nova agrupació on també hi serien els municipis de 

Bordils, Flaçà, Sant Martí Vell, Juià, Madremanya i Sant Joan de Mollet. La proximitat 

d’aquests municipis amb la nova seu a Celrà també fa més accessible i fàcil que les 

persones puguin fer ús del Jutjat de Pau.  

 

 

6. MOCIÓ DE SUPORT PER A L'ENDOMETRIOSI (expedient x362/2021). 

El 28 de maig de 1987 es va proclamar el “ Dia Internacional per la Salut de la Dona” per 
la “Xarxa Mundial de dones pels Drets Sexuals Reproductius”, a instàncies de la “Xarxa 
de Salut de les dones llatinoamericanes i del Carib”, durant la V trobada Internacional de 

Dona i Salut que es va celebrar a Costa Rica. Aquest dia es va crear amb el propòsit  de 
reafirmar el dret a la salut com un dret humà de les dones al qual han de poder accedir 
sense restriccions o exclusions de qualsevol tipus, i a través de tot el cicle de la seva 
vida. Des de llavors, el 28 de maig ha estat la data escollida per posar de manifest els 



 

 

 

 

 

problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva que pateixen moltes les dones i 

nenes a tot el món. Actualment, i des de fa 34 anys s’està treballant per donar visibilitat 
aquesta malaltia relacionada amb la salut sexual i reproductiva de les dones. 

L’endometriosi és una malaltia crònica en la qual l’endometri, que és el teixit que 
recobreix l’úter, creix i s’implanta fora de la cavitat original. Acostuma a afectar el 
peritoneu pelvià (membrana que cobreix la cavitat abdominal), els ovaris, les trompes de 

Fal·lopi i la resta de la regió pelviana, incloent-hi l’intestí, la bufeta i el recte. 
 
Aquest teixit desplaçat respon, com el de l’úter, a les hormones que produeixen els 
ovaris durant el cicle menstrual, és a dir, prolifera, es desprèn i es descama durant la 
menstruació. Aquesta descamació, que no pot ser exterioritzada del cos, produeix quists 
ovàrics, nòduls i adherències. 

 

S’estima que l’endometriosi afecta, en més o menys grau, una de cada deu dones en 
edat fèrtil. És la malaltia ginecològica més freqüent. Sovint se’n retarda el diagnòstic, 
perquè pot ser asimptomàtica o associar-se a dolors menstruals. 
 
Es tracta d’una malaltia benigna, no cancerígena, que pot tenir un impacte important en 
la qualitat de vida de les dones que la pateixen. Pot causar dolor, sagnada menstrual 

abundant i dificultar les relacions sexuals. A més, entre el 30% i el 50% de les dones que 
la pateixen són estèrils. 
 
La malaltia es pot presentar de tres formes bàsiques: 
 

 Endometriosi del peritoneu pelvià superficial. El teixit endometrial es 
localitza a la superfície del peritoneu, sense infiltrar-lo. 

 
 Endometriosi ovàrica. Apareixen quists a l’ovari, recoberts per teixit 

endometrial i plens de contingut hemàtic degut al sagnat periòdic que es 
produeix en cada cicle menstrual. 

 
 Endometriosi profunda. Sol produir símptomes més greus i pot arribar a 

causar problemes de salut rellevants i irreversibles en les dones que la pateixen. 
El teixit endometrial infiltra el peritoneu o bé la capa muscular dels òrgans 
afectats (intestí, bufeta…). 

 
Se’n desconeix la causa, però hi ha diverses teories científiques sobre l’origen de la 
malaltia. La menstruació retrògrada és la més acceptada. En aquest procés l’endometri 
flueix cap enrere a través de les trompes de Fal·lopi, en lloc de fer-ho cap endavant per 

ser expulsat en forma de sang menstrual. 
 
S’han identificat alguns factors de risc relacionats amb la genètica, la reproducció i la 
menstruació: 

 Edat d’entre 25 i 35 anys. 
 Antecedents familiars. 
 Menstruació d’aparició precoç o de desaparició tardana. 

 Cicles menstruals curts (de menys de 27 dies). 
 Menstruació de llarga durada (7 dies o més). 
 Absència de fills. 
 Qualsevol malformació que dificulti la sortida de la sagnada menstrual fora del 
cos. 

 

La freqüència i la intensitat dels símptomes varien en funció de la persona. En alguns 
casos (entre el 15% i el 30%), la malaltia cursa de manera asimptomàtica. 

La manifestació principal de l’endometriosi és el dolor pelvià i abdominal ja sigui: 

 Durant la menstruació (dismenorrea). 

 En les relacions sexuals (disparèunia). 



 

 

 

 

 

 En qualsevol moment durant el cicle menstrual (dolor pelvià crònic). 

 Coincidint amb les deposicions i la micció (més comú durant la menstruació). 
 

La intensitat del dolor no està relacionada amb la gravetat de la malaltia. Hi ha dones 
amb endometriosi lleu que en tenen molt, mentre que d’altres amb endometriosi greu 
n’experimenten poc o, fins i tot, no presenten dolor. 
 
Altres símptomes de la malaltia poden ser: 

 
 L’esterilitat: entre el 30% i el 50% de les dones amb endometriosi són estèrils i 

entre el 50% i 60% de les dones estèrils tenen endometriosi. 
 Sagnada entre períodes menstruals. 
 Sagnada menstrual excessiva (hipermenorrea). 
 Problemes intestinals (còlics, diarrea, restrenyiment...). 

 
Sovint l’endometriosi és difícil de diagnosticar. Els motius del retard diagnòstic són 

múltiples: la variabilitat dels símptomes que, en cas de ser-hi, es poden confondre amb 
els d’altres malalties (com ara la síndrome de l’intestí irritable), poc coneixement per 
part dels professionals sanitaris o l’existència de la falsa creença que la menstruació o les 
relacions sexuals poden fer mal o han de fer-ne. El fet és que des de l’inici dels 
símptomes fins al diagnòstic definitiu poden transcórrer fins a vuit anys de mitjana. 
 
Algunes vegades la malaltia es detecta de manera casual, en el curs d’un estudi 

diagnòstic d’una altra malaltia, o quan la dona recorre a tractaments de fertilitat davant 
la dificultat per quedar-se embarassada. 
 
El diagnòstic de l’endometriosi pot incloure la realització de diverses proves que 
permeten detectar la presència de lesions derivades de la malaltia: 

 

 Exploració física. 

 Ecografia  transvaginal. 

 Ressonància magnètica 
 

Si el metge o metgessa sospita que l’endometriosi s’ha estès a altres òrgans o a 
localitzacions especials o bé necessita més informació, pot demanar altre proves, com 
ara la laparoscòpia, l’ecoendoscòpia o lacolonoscòpia. 

La laparoscòpia constitueix, alhora, una opció terapèutica. Es tracta d’un procediment 
quirúrgic amb anestèsia general. El cirurgià fa una petita incisió prop del melic i hi 

introdueix un petit tub (laparoscopi) amb una font de llum i una càmera, que transmet 
imatges de l’interior de l’abdomen o la pelvis a un monitor de televisió. Mitjançant aquest 
aparell pot trobar teixit endomètric fora de l’úter. Aquesta prova permet conèixer la 
ubicació, l’extensió i la grandària d’aquest teixit i, per tant, ajuda a determinar el 
tractament més adequat. 

Aquestes eines diagnòstiques també serveixen per catalogar l’endometriosi en funció de 

la localització i les característiques dels implants de teixit endomètric. 

El tractament s’ha d’individualitzar en funció dels símptomes, el desig gestacional i les 

necessitats de la dona. Els objectius del tractament per a l’endometriosi són: 
 

 Suprimir-ne els símptomes (en especial, el dolor pelvià i la dismenorrea). 

 Millorar la fertilitat. 

 Evitar la progressió de la malaltia. 

 Eliminar les recaigudes. 

 
Tot i que es disposa de diverses opcions terapèutiques, actualment totes estan 
encaminades a alleugerir els símptomes de la malaltia i, en conseqüència, millorar la 



 

 

 

 

 

qualitat de vida de les persones afectades. El tractament depèn d’alguns factors, com la 

gravetat dels símptomes i el desig de tenir fills o no en el futur. 
 
El dolor crònic, principal símptoma de l’endometriosi, està determinat per factors 
biològics, psicològics i socials. En conseqüència, cal abordar el problema des d’una 
perspectiva holística que prengui en consideració tots aquests aspectes i se centri en la 
dona i no únicament en els aspectes biològics de l’endometriosi. 
 

El tractament mèdic és el tractament d’elecció per a l’endometriosi amb dolor lleu-
moderat. Les opcions principals són: 
 

 Analgèsics. Els medicaments més utilitzats per alleujar el dolor produït per 

l’endometriosi són els antiinflamatoris no esteroïdals (AINE), com l’ibuprofè o el 
naproxè. En cas que aquests no siguin suficients per controlar-ne els 

símptomes, i sota l'adequada supervisió mèdica, es poden utilitzar altres 
fàrmacs amb més potència analgèsica, com els opiodes. 

 Teràpia hormonal. L’objectiu del tractament hormonal és limitar o aturar la 

producció d’estrogen, que fomenta el creixement de l’endometri. Redueix el 
dolor que provoca la malaltia i està indicat per a les dones que no intenten 
quedar-se embarassades. Els progestàgens i els anticonceptius hormonals 
combinats (anticonceptius postcoitals, pegats i diafragmes anticonceptius i el 
DIU hormonal) són alguns dels medicaments que s’utilitzen com a teràpia 
hormonal. 

La cirurgia només està indicada quan el tractament farmacològic no funciona o en 
ocasions concretes en funció de les característiques de la dona. Té la finalitat d’eliminar 
les lesions produïdes per l’endometriosi i millorar els símptomes i la fertilitat. 

La forma d’abordatge quirúrgic més utilitzada és la laparoscòpia. És la tècnica menys 

invasiva i la que permet una recuperació més ràpida, ja que només requereix una petita 
incisió a l’abdomen. Consisteix a eliminar els nòduls i les adherències mitjançant 
l’extirpació o l’aplicació de calor sobre la lesió. 

Una altra forma d’abordatge és la laparotomia, reservada per a casos molt concrets. És 
una intervenció més invasiva que l’anterior i requereix un temps de recuperació més 

llarg, atès que suposa fer una incisió per accedir a la cavitat abdominal. 

Històricament, la naturalització del dolor de la dona relacionat amb la menstruació i la 
reproducció ha facilitat que s’invisibilitzi aquesta malaltia tant per la societat com per les 
autoritats sanitàries i científiques i per la comunitat mèdica degut als prejudicis contra la 

menstruació, el dolor i la sexualitat femenina. Moltes dines i nens ni tant sols saben que 
pateixen aquesta malaltia i conviuen amb ella sense la comprensió de les persones que 
les envolten. Informar, conscienciar i sensibilitzar a la població i al personal sanitari ha 
d’esdevenir una realitat. És per això que cal garantir l’atenció mèdica i un bon pronòstic 
de les dones que pateixes aquestes malalties per garantir un dret fonamental com és la 
salut sexual i reproductiva. 

Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 

Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD 

Primer. Donar visibilitat aquesta malaltia silenciosa i sensibilitzar a la població dels seus 
símptomes, causes, diagnòstics i tractaments. 

Segon. Instar a la Generalitat de Catalunya a implicar-se en la millora de la detecció i 
tractament de la endometriosi. 

Tercer. Incloure en els programes de promoció de la salut i de prevenció municipal 
campanyes d’informació i educació menstrual i sexual necessàries en la societat, i 
especialment entre les nenes i joves, que permetin la detecció precoç d’aquesta malaltia. 



 

 

 

 

 

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

 

Vots a favor (13) 

 

GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel 

Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram 

Aymerich Besalú 

 

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar 

 

GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro 

 

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló 

 

 

Prèviament a la votació, hi ha hagut les següents INTERVENCIONS: 

 

La senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Salut i Medi Ambient, explica que el dia 

14 de març va ser el Dia Mundial de l’Endometriosi i que tant ella com la regidora 

Montse Carré han volgut presentar aquesta moció al Ple perquè han patit o estant 

patint aquesta malaltia.  

La Sra. Ferrer comenta que el dia 27 de març, a les 7 del vespre, es va il·luminar el 

campanar de l’església de color groc, que representa aquesta malaltia 

internacionalment. I amb aquest gest es van volen afegir a les actuacions que estava 

duent a terme l’Associació de les Afectades per l’Endometriosi de Catalunya i amb les 

quals pretén donar visibilitat a aquesta malaltia gairebé desconeguda.   

El senyor Robert Vilà Brugués, representant del GM FC-ERC-AM, explica que el seu 

grup municipal dóna el seu total suport a aquesta moció en el sentit que és una 

malaltia que no es veu ni se sent i sap molt greu pel que pateixen les dones amb 

aquesta malaltia. I indica que l’equip de govern pot comptar amb el seu grup municipal 

per a qualsevol altra iniciativa que es torni a fer envers l’endometriosi. 

  

 

II 

PART DE CONTROL 

 

7. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ AMB OBJECCIONS 2020 
(expedient x1245/2020). 

Dació de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció general, relatiu a 

les resolucions adoptades per l’alcalde de l’entitat local contràries a les 
objeccions efectuades o, si s’escau, les principals anomalies en matèria 
d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del 
control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 

2020. 
 
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 15.6 del Reial 
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local, l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de compte de la 

liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les resolucions 
adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si 



 

 

 

 

 

s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela financera al 

qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals anomalies detectades 
en matèria d’ingressos. 
 
D’acord amb els esmentats articles 218.1 del RDL 2/2004 i 15.6 del RD 424/2017, i atès 
que la liquidació del pressupost ha estat aprovada per Resolució de data 2 de febrer de 
2020 i que de la mateixa es preveu que se’n doni compte en el ple del mes de mes de 
febrer. 

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

ACORD 
 

Únic. Donar-se per assabentat de l’informe anual emès per part de la Intervenció general 

en data 5 de febrer de 2021, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat 
local contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria 
d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels 
comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l’exercici 2020, amb 
la informació que es transcriu tot seguit: 

 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 

 
Assumpte : “Dació de compte dels informes d’intervenció amb objeccions 

formulats durant l’exercici 2020” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En compliment del que disposa l’article 218.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  i dels 

article 15.6. 27.2 i 28.1 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim 
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local. 
 
L’article 28.2 del RD 424/2017 estableix que els informes d’omissió de la funció 
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat 
informe anual que s’ha d’elevar al ple. 
 

L’article  27.2 del 424/2017, estableix que en un punt addicional de l’informe 
anual s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar 
i de les bestretes de caixa fixa. 
 

D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004 i 15.6 del RD 
424/2017, l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de compte de la liquidació 
del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les resolucions 
adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, 

així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 

S’emet el següent : 

INFORME 

Primer. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries 
a les objeccions efectuades per la Intervenció. 

Dels informes de fiscalització o d’intervenció emesos, 8 són amb objeccions,  el 
detall dels quals és el següent : 



 

 

 

 

 

Expedient Concepte Data informe Data acord Organ

Import (IVA 

inclòs) Motiu Modalitat despesa

x2020000388 Servei neteja locals 20/04/2020 24/04/2020 Alcaldia 6.501,94 € Manca exp. contractació Contractació

x2020000432

Adquisició roba per 

mascaretes 19/05/2020 19/05/2020 JGL 4.501,20 € Manca exp. contractació Contractació

x2020000664 Adquisició formigó 27/07/2020 03/08/2020 JGL 3.853,85 € Manca exp. contractació Contractació

x2020000750

Netaja decantador 

EDAR 27/08/2020 01/09/2020 JGL 3.465,00 € Manca exp. contractació Contractació

x2020000783

Reparació Bannao flygt 

EDAR 16/09/2020 18/09/2020 Alcaldia 2.487,76 € Manca exp. contractació Contractació

x2020000812 Servei electricista 21/09/2020 21/09/2020 Alcaldia 2.297,03 € Manca exp. contractació Contractació

X2020000930 Espectacle 14/10/2020 19/10/2020 Alcaldia 1.742,40 € Manca exp. contractació Contractació

x2020001080

Adquisició motor 

francoils 23/11/2020 24/11/2020 Alcaldia 1.946,16 € Manca exp. contractació Contractació  

Segon.  Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a 

justificar. 

No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a 
justificar. 

Tercer. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes 
de caixa fixa. 

No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes 

de caixa fixa. 

Quart. El RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local disposa en l’article 4.3 que 
l’òrgan interventor disposarà d’un model de control eficaç i per això se l’hi hauran 
d’habilitar els mitjans necessaris i suficients. 

L’exercici adequat de les funcions pròpies de la Intervenció municipal està 

relacionat directament amb el personal que s’adscrigui, amb un grau de formació 
i amb els mitjans materials disponibles, trobant-se el control intern sobre 
despeses i ingressos condicionat a l’assignació de majors recursos. 

La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica financera i 
pressupostària i la de comptabilitat, tresoreria i recaptació són funcions públiques 
necessàries en totes les Corporacions Locals, segons l’article 92 bis de Llei 
reguladora de Bases de Règim Local, i per tant haurien de ser àrees prioritàries 
en l’assignació de recursos humans i materials suficients i adequats, de manera 

que es permeti la prestació de les esmentades funcions amb les suficients 
garanties. 

Per tant, i tal i com disposa l’article 40.1 de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de 
maig, en relació a la responsabilitat comptable que “No hi haurà lloc a l'exigència 

de responsabilitat subsidiària quan es provi que el presumpte responsable no va 
poder complir les obligacions, l'omissió  de la qual és causa d'aquella, amb els 
mitjans personals i materials que tingui a la seva disposició en el moment de 

produir-se els fets.” 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vots a favor (13) 

 

GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel 

Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram 

Aymerich Besalú 

 

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar 

 

GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro 

 

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló 

 

 

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ: 

 

L’alcalde explica que, tal i com estableix la normativa, és dona compta al Ple de 

l’informe d’Intervenció en relació amb les objeccions de l’exercici 2020. Es tracta de 

nou contractacions que no han seguit el procés administratiu normal al gestionar-se de 

manera urgent i majoritàriament relacionades amb la COVID: compra de roba per fer 

mascaretes o  serveis urgents de neteja en els primers moments de la pandèmia.   

 

8. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET 250/2021, D’11 DE MARÇ, PEL QUAL 

S’APROVA L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ A L’ALIANÇA EDUCACIÓ 

360 (expedient x365/2021). 

Es dóna compte al Ple del Decret número 250, d’11 de març de 2021, pel qual s’aprovà 
l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà a l’Aliança Educació 360 així com al manifest i els 

compromisos que s’assumeixen en els següents termes: 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 

1. La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de 
Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360 que es proposa 
com a repte que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i 
espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i 
el no lectiu així com entre els diversos àmbits educatius. Es proposa que l’accés a 

noves oportunitats educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona 
construeixi el seu propi itinerari vital. 
 
L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius, 
entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així com 
centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la 
innovació educativa. 

L’Aliança Educació 360 ha realitzat una crida a la participació dels ens locals, 
institucions públiques i entitats de la societat civil, fixant com a criteris per a la seva 
adhesió que assumeixin expressament tant el manifest com els compromisos dels 
participants en l’Aliança, es comprometin al desenvolupament d’iniciatives d’Educació 

360 al propi territori i nomenin representants polítics i tècnics per a les tasques 
d’interlocució amb l’Aliança Educació 360. 

2. L’Ajuntament de Celrà desenvolupa iniciatives d’Educació 360 des de l’any 2018 i a la 
web d’Educació 360 hi consta l’Ajuntament de Celrà com a municipi adherit a l’Aliança: 
https://www.educacio360.cat/socis-i-promotors/ 

 
3. Mitjançant resolució  d’alcaldia de data 25/02/2021, l’Ajuntament de Celrà es va acollir 



 

 

 

 

 

a la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en 

l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021, sol·licitant subvenció per a diverses 
línies, entre les quals la Línia 4: Projectes d’Educació 360. 

 
En el projecte que s’adjunta a la sol·licitud de subvenció es descriuen les actuacions 
fetes des de l’Ajuntament de Celrà dins el projecte Educació 360 des del 2018, que 
inclouen reunions formatives amb els diferents sectors de la comunitat educativa i una 
Jornada oberta a tothom que es va realitzar l’any passat i que va servir per consensuar 

els reptes prioritaris i idees de possibles actuacions interessants que cal concretar i 
planificar per tal de poder-les desenvolupar. 

En us de les competències de l’Alcaldia, d’acord amb l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la llei 11/99, de 

21 d’abril i la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 

govern local 

HE RESOLT 

Primer. Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, assumint el manifest i els compromisos 
dels participants, d’acord amb els textos que consten annexos a aquesta resolució. 

Segon.  Continuar promovent el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre 
territori. 

Tercer. Donar compte al Ple de la corporació de l’aprovació de l’adhesió formal a l’Aliança 
Educació 360, així com del manifest i els compromisos que s’assumeixen per tal de 
compartir-los amb tots els seus membres, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 

Quart. Nomenar com a interlocutores amb la direcció de l’Aliança Educació 360 les següents 
persones: 

Representant polític: Sr. Albert López i Guàrdia 

Referent tècnic: Sra. Elisenda Quintana Julian 

Cinquè. Traslladar aquest acord a la Direcció de l’Aliança d’Educació 360. 

ANNEX 1 

MANIFEST DE CONVOCATÒRIA 

Més i millors oportunitats educatives per a tothom. 

1. Els nois i noies aprenen en tots els espais de la seva vida quotidiana 

A l’escola i a l’institut, amb la família, a casa, als carrers i a les places. Al esplai o al cau i 
quan fan esport o marxen de colònies. També quan son davant les pantalles. 

“Educació360.Educació a temps complet” proposa una perspectiva global de l’educació que 

tingui en compte que s’aprèn i s’educa arreu. 

2. S’eduquen en tots els seus temps. Al llarg i al ample de la vida. 

El temps no lectiu dins l’escola representa més d’una tercera part de la jornada. Les 
vacances escolars suposen una quarta part de la vida de l’infant. Els caps de setmana tenen 
un munt de possibilitats. “Educació360. Educació a temps complet” afirma que si situem 
l’infant i el jove al centre del procés educatiu ens n’hem ocupar en tots els seus temps 
vitals. 

3. Les oportunitats educatives d’arreu són cabdals en l’itinerari personal 

La recerca internacional ens diu que les oportunitats educatives més enllà del temps lectiu 



 

 

 

 

 

són decisives en la formació i l’itinerari vital i professional de les persones. 

Educació360.Educació a temps complet proposa ajudar-les a fer un recorregut de forma 
personalitzada en funció dels interessos i capacitats de cadascuna. 

4. Garantir el procés educatiu és també alinear i connectar els aprenentatges 

Educació i aprenentatges estan fragmentats. Hi ha massa separació entre la vida i els 
aprenentatges, entre els interessos i les obligacions. “Educacio360.Educació a temps 
complet” vol assolir un doble repte: que els espais no lectius de l’escola i l’institut formin 
part del Projecte Educatiu del Centre i que allò que s’aprèn fora dels centres educatius sigui 
reconegut i hi estigui connectat . 

5. L’equitat és el principal repte en l’accés a les noves oportunitats educatives 

No tothom te les mateixes possibilitats d’accés a aquestes oportunitats educatives ja sigui 

per raons econòmiques o socioculturals. El temps de lleure és l’espai desigualtat per 

excel·lència. “Educacio360.Educació a temps complet” aposta per garantir l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats en els espais i l’educació no formal. 

6. Convertir l’educació dels espais i temps no lectius en política pública 

L’àmbit local és l’espai idoni per garantir les oportunitats educatives i la coordinació dels 
actors de la comunitat. També la cohesió social i la formació de ciutadans. Els ajuntaments 
són un actor privilegiat en el lideratge educatiu. “Educació360.Educació a temps complet” 
proposa que més enllà de les bones experiències, la política educativa transcendeixi 
l’ensenyament reglat i garanteixi més i millors oportunitats per a tothom. 

7. El canvi educatiu ha d’incorporar la mirada de l’Educació360. 

Una mirada 360, que traspassa els límits dels temps i els espais, que reconeix els 
aprenentatges d’arreu i connecta l’educació, l’escola, les famílies i la comunitat. 

“Educació360.Educació a temps complet”, aporta una mirada global i inclusiva i que demana 
la complicitat de tot el municipi i de tots els actors de la comunitat educativa. 

Convocatòria per una gran aliança per l’EDUCACIO360. Educació a temps complet. 

La Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Diputació 
de Barcelona han decidit sumar esforços per assolir aquest gran repte de i convoquen a 
ajuntaments, centres educatius, entitats, equipaments, recursos i iniciatives de tot tipus que 
vulguin contribuir a que “EDUCACIO360.Educació a temps complet” sigui una realitat 
generalitzada al nostres país. L’educació és cosa de tots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Albert Lopez Guàrdia, regidor d’Educació i Serveis 

Socials, que explica que l’Ajuntament de Celrà està implicat en el projecte Educació 

360 des de l’any 2018 i donat que la Diputació de Girona ha obert una línia de 

subvencions relacionada amb aquest projecte es demanava a l’Ajuntament aquest 

formalisme per poder sol·licitar la subvenció. 

El Ple resta assabentat.  

 

 



 

 

 

 

 

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 219/2021 

Es denega la petició de la Sra. Laura Reinoso Casals, educadora de les escoles bressol 

municipals de Celrà, de donar per rescindit el seu contracte de treball amb 

l’Ajuntament de Celrà en aplicació de l’article 41.3 de l’Estatut del treballadors. 

 

Decret 253/2021 

 

S’amplia la jornada de treball de la Sra. Maria del Mar Gimenez Delgado, educadora de 

les escoles bressol municipals de Celrà, de 28 hores setmanals a 33 hores setmanals 

amb efectes des del dia 15 de març de 2021 fins a la finalització del curs escolar 2020-

2021 o bé fins a la reincorporació a jornada sencera de la Sra. Laura Morgado Gascón, 

de la Sra. Mònica Vidó Teixidor i/o de la Sra. Laura Reinoso Casals. 
 

El Ple resta assabentat. 

  

10. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA. 

Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia que abasten del número 2021000211, de 26 de 

febrer, fins al número 2021000337, de 8 d’abril, i que són els següents:  

 

Nº de Decret Títol Àrea 

2021DECR000337 DEC CONVOCATORIA PLE 13 ABRIL 2021 08042021                                                                                                                                                                                                                     
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000336 DEC PREMIS PAP 2020 MA - MEDI AMBIENT 

2021DECR000335 DEC APROVACIO REMESA F2021-14 07042021                                                                                                                                                                                                                          
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 

TRESORERIA 

2021DECR000334 
DEC LLIC GOS POT PERILL NICOLETA LUCIANA BALAN 

25032021                                                                                                                                                                                                         

MA - MEDI AMBIENT 

2021DECR000333 DEC APROV MEMORIA PATI NAU BRIGADA 07042021                                                                                                                                                                                                                     
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000332 DEC APROVACIO CONVENI ERAM 06042021                                                                                                                                                                                                                             
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2021DECR000331 
DEC ACOLLIMENT SUBVENCIO MILLORES ESPORTIVES 2021 

26032021                                                                                                                                                                                                      

SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000330 
DEC CONTRACTACIÓ SRA. LAURA MORAGAS COM A 

EDUCADORA 01042021                                                                                                                                                                                                    

RH - RECURSOS HUMANS 

2021DECR000329 DEC SANCIO PROCEDIMENT SANCIONADOR TIUS 01042021                                                                                                                                                                                                                
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000328 DEC CONSTITUCIÓ BORSA EDUCADORES 31032021                                                                                                                                                                                                                       RH - RECURSOS HUMANS 

2021DECR000327 
DEC REPRESENTACIO AJUNTAMENT DAVANT HISENDA 

29032021                                                                                                                                                                                                            

RH - RECURSOS HUMANS 

2021DECR000326 DEC PROTEIN SA 30032021                                                                                                                                                                                                                                         
URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000325 DEC INMOPROIPA SL 30032021                                                                                                                                                                                                                                      
URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000324 
DEC DENEGACIO RECURS REPOSICIO JOSEP COMPANY 

26032021                                                                                                                                                                                                           

URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000323 
DEC DELEGACIONS JUNTA GOVERN DAVID PLANAS 

30032021                                                                                                                                                                                                              

SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000322 
DEC AUTORITZACIO TREBALLS EN BENEFICI COMUNITAT 

30032021                                                                                                                                                                                                        

CON - CONTRACTACIÓ 



 

 

 

 

 

2021DECR000321 DEC DELEGACIO REGIDORIES 26032021                                                                                                                                                                                                                               
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ 

2021DECR000320 DEC NOMENAMENT TINENTS D'ALCALDE 26032021                                                                                                                                                                                                                       
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ 

2021DECR000319 DEC INFORMACIO PUBLICA SERGI BRUGUES 26032021                                                                                                                                                                                                                   
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000318 DEC ACOLLIMENT SUBVENCIO DANYS GLORIA 29032021                                                                                                                                                                                                                  
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000317 DEC ORDRE DEL DIA  CID 6 D'ABRIL DE 2021 29032021                                                                                                                                                                                                               
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000316 DEC ORDRE DEL DIA JG 6ABRIL21 29032021                                                                                                                                                                                                                          CON - CONTRACTACIÓ 

2021DECR000315 
DEC APROVACIO LIQ TAXA MENJADOR E BRESSOL MARÇ 

26032021                                                                                                                                                                                                         

INT - INTERVENCIO 

2021DECR000314 
DEC APROVACIO MEMORIA VALORADA CENTRE INTER LA 

FABRICA RECTIFICADA 19032021                                                                                                                                                                                     

SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000313 
DEC APROVACIÓ CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

EB CURS 2021-2022 26032021                                                                                                                                                                                    

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE 

LES PERSONES 

2021DECR000312 DEC APROVACIO REMESA F2021-13 26032021                                                                                                                                                                                                                          
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 

TRESORERIA 

2021DECR000311 
DEC 311-21 BAIXES I  NOVES LIQ DANSA OCT-DES-20 

REDUCCIO PER COVID 25032021                                                                                                                                                                                     

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 

TRESORERIA 

2021DECR000310 
DEC TARGETA APARCAMENT SR. ERNESTO FERRER 

25032021                                                                                                                                                                                                              

SS - SERVEIS SOCIALS 

2021DECR000309 
DEC DESIGNACIÓ REPRESENTANT AJUNTAMENT COMISSIÓ 

GARANTIES ADMISSIÓ CURS 21-22 24032021                                                                                                                                                                          

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE 

LES PERSONES 

2021DECR000308 
DEC APROVACIO PLA PRESSUPOSTARI 2022-2024 

23032021                                                                                                                                                                                                              

INT - INTERVENCIO 

2021DECR000307 
DEC AUTORITZACIÓ PAGAMENT NÒMINA DE MARÇ 

24032021                                                                                                                                                                                                               

RH - RECURSOS HUMANS 

2021DECR000306 DEC ORDRE DEL DIA 24032021                                                                                                                                                                                                                                      
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000305 DEC GRACANO DE GIOVANNI 24032021                                                                                                                                                                                                                                
URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000304 
DEC servei construcció i acoblament tuberia per pont 

dessorrador 24032021                                                                                                                                                                                       

ST - SERVEIS TECNICS 

2021DECR000303 
DEC LIQ ART GENER-MARÇ REDUCCIO PER COVID 

24032021                                                                                                                                                                                                              

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 

TRESORERIA 

2021DECR000302 DEC DISSENY PROJECTES JOVENTUT 16032021                                                                                                                                                                                                                         JO - JOVENTUT 

2021DECR000301 DEC DECRET REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE 22032021                                                                                                                                                                                                                
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000300 
DEC LIQUIDACIO ESCOMBRARIES C CIVIC LLUIS BOSCH 

2017-18-19-20 23032021                                                                                                                                                                                          

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 

TRESORERIA 

2021DECR000299 DEC APROVACIO REMESA F2021-12 23032021                                                                                                                                                                                                                          
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 

TRESORERIA 

2021DECR000298 DEC CONCEPCIO VILA SASTRE 22032021                                                                                                                                                                                                                              
URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000297 DEC ANNA M GRASSET JOAQUIN 22032021                                                                                                                                                                                                                             
URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000296 DEC DAVID GRAU PLAZA 22032021                                                                                                                                                                                                                                   
URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000295 DEC CELRA HOSTELERIA SL 22032021                                                                                                                                                                                                                                
URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000294 DEC SANCIO JORDI CASACUBERTA 22032021                                                                                                                                                                                                                           
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000293 
DEC ACOLLIMENT SUB DDGI TORRE DESVERN 2021 

22032021                                                                                                                                                                                                             

SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000292 DEC ARXIU PROCEDIMENT 22032021                                                                                                                                                                                                                                  
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000291 DEC JOSEP BONANY 22032021                                                                                                                                                                                                                                       
URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000290 
DEC  TELECTA REVISIO ANUAL SISTEMES PROTECCIO 

22032021                                                                                                                                                                                                          

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 
INFRAESTRUCTURA URBANES, 

SUBMINISTRAMENT 

2021DECR000289 
DEC CONTR MENOR SUBM MATERIAL TEATRE ATENEU 

19032021                                                                                                                                                                                                            

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2021DECR000288 DEC APROVACIO PAG DIETES  REGIDORS MARÇ 19032021                                                                                                                                                                                                                RH - RECURSOS HUMANS 

2021DECR000287 DEC ORDRE DEL DIA 19032021                                                                                                                                                                                                                                      
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2021DECR000286 
DEC APROVACIO COMPTE RECAPTACIO 2020 DE XALOC  
18032021                                                                                                                                                                                                         

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2021DECR000285 DEC DECRET SOLICITUD CONVOCATORIA 18032021                                                                                                                                                                                                                      
SE - SERVEIS DE SUPORT A 

SECRETARIA 



 

 

 

 

 

2021DECR000284 DEC JOAN ISIDRE MORCILLO LOPEZ 18032021                                                                                                                                                                                                                         
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000283 DEC CADUCITAT EXP JOSEP SERRA COLL 19032021                                                                                                                                                                                                                     
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000282 DEC  subministrament POLIELECTROLIT EDAR 18032021                                                                                                                                                                                                               ST - SERVEIS TECNICS 

2021DECR000281 
DEC ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI 

EDUCADORS/ES EBM 120H 17032021                                                                                                                                                                                           

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE 

LES PERSONES 

2021DECR000280 DEC CTE MENOR REPARACIO MUR CABANYA 16032021                                                                                                                                                                                                                    
SGI - SECRETARIA GENERAL I 
INTERVENCIÓ 

2021DECR000279 
DEC 279-21 BAIXA PADRO ESCOMBRARIES-2021 CARRER 
BALMES, 14 17032021                                                                                                                                                                                             

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2021DECR000278 DEC SUSPENSIO PROCEDIMENT 17032021                                                                                                                                                                                                                              
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000277 
DEC DECRET APROVACIO CONVENI GIRONES LLEGIM 

05022021                                                                                                                                                                                                            

SE - SERVEIS DE SUPORT A 

SECRETARIA 

2021DECR000276 
DEC SPD GIRONA SENYALITZACIO DIVERSOS CARRERS 

17032021                                                                                                                                                                                                          

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTURA URBANES, 

SUBMINISTRAMENT 

2021DECR000275 
DEC NOVATILU SUBMINISTRAMENT 3 APARCA-PATINETS 

FALGUERES 17032021                                                                                                                                                                                               

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTURA URBANES, 

SUBMINISTRAMENT 

2021DECR000274 DEC JOSEP PALOMER BENET 16032021                                                                                                                                                                                                                                
URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000273 DEC PERE MARTIN GARCIA 16032021                                                                                                                                                                                                                                 
URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000272 DEC APROVACIO REMESA F2021-11 16032021                                                                                                                                                                                                                          
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 

TRESORERIA 

2021DECR000271 DEC ACOLLIMENT SUBVENCIO PM07 15032021                                                                                                                                                                                                                          
SAP - SERVEIS ATENCIO 

PERSONES 

2021DECR000270 
DEC APROVACIO PLA SEGURETAT CENTRE INTERPRETACIO 

TDESVERN 15032021                                                                                                                                                                                              

ST - SERVEIS TECNICS 

2021DECR000269 
DEC SOL_LICITUD PROGRAMA PT06 SALUBRITAT PISCINES 

2021 12032021                                                                                                                                                                                                 

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTURA URBANES, 

SUBMINISTRAMENT 

2021DECR000268 DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE FERIDES 15032021                                                                                                                                                                                                                
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2021DECR000267 DEC ACCEPTACIO ACOLLIMENT SUBV BIBLIO 12032021                                                                                                                                                                                                                  
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2021DECR000266 
DEC  subministrament PLAQUES DISPLAY REDOX EDAR 

15032021                                                                                                                                                                                                        

ST - SERVEIS TECNICS 

2021DECR000265 
DEC  subministrament CABALÍMETRE BOMBA DE PURGA 
EDAR 15032021                                                                                                                                                                                                   

ST - SERVEIS TECNICS 

2021DECR000264 
DEC CONVENI PRCTIQUES LETICIA GARCIA MERINO 
14032021                                                                                                                                                                                                            

JO - JOVENTUT 

2021DECR000263 
DEC LLISTA DEFINITIVA ADM EXC. BORSA EDUCADORES 
26022021                                                                                                                                                                                                        

RH - RECURSOS HUMANS 

2021DECR000262 
DEC ORDRE DEL DIA JUNTA DE GOVERN 16 MARÇ 

12032021                                                                                                                                                                                                              

CON - CONTRACTACIÓ 

2021DECR000261 
DEC RECTIFICACIO IMPORT REDUCCIO PER COVID GENER-

MARÇ-21 12032021                                                                                                                                                                                               

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 

TRESORERIA 

2021DECR000260 
DEC SOL_LICITUD PROGRAMA PT10  2021PLAGUES 

URBANES 12032021                                                                                                                                                                                                     

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTURA URBANES, 

SUBMINISTRAMENT 

2021DECR000259 DEC FINA POCH 12032021                                                                                                                                                                                                                                          
URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000258 DEC CLASSES ARAB 11032021                                                                                                                                                                                                                                       
PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, 

OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM 

2021DECR000257 DEC DELEGACIO COMPETENCIES JGL 11032021                                                                                                                                                                                                                         
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000256 

DECRET DE RETORN DE GARANTIA DEFINITIVA PER 

RENUNCIA DE LA CONCESSIO DE LA NAU 1 DEL VIVER 

D'EMPRESES PER PAR DE CAM-H7 MECANITZATS SL 

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, 

OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM 

2021DECR000255 DEC REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE 11032021                                                                                                                                                                                                                       
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000254 
DEC SUBSTITUCIO FINESTRES PROMOCIO ECONOMICA 

08032021                                                                                                                                                                                                           

SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000253 
DEC AMPLIACIÓ JORNADA SRA. MAR GIMENEZ DELGADO 

11032021                                                                                                                                                                                                         

RH - RECURSOS HUMANS 

2021DECR000252 
DEC DANSA GEN-MAR I COMPENSACIONS COVID MIRAR D 

RECTIFICACIO  10032021                                                                                                                                                                                          

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 

TRESORERIA 

2021DECR000251 
DEC DECRET SOLICITUD CONVOCATORIA OSIC ARXIU 

10032021                                                                                                                                                                                                           

CON - CONTRACTACIÓ 

2021DECR000250 DEC ADHESIÓ ALIANÇA EDUCACIO 360 09032021                                                                                                                                                                                                                       
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE 

LES PERSONES 



 

 

 

 

 

2021DECR000249 DEC CTE MENOR SENYALITZACIO PATRIMONI 10022021                                                                                                                                                                                                                  AJ - AJUNTAMENT 

2021DECR000248 
DEC RECTIF IMPORT SUBVENCIO FONS ECONOMICA I 

CULTURAL 2020 09032021                                                                                                                                                                                             

SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000247 
DEC CONTINUITAT CONTRACTE EMERGENCIA NETEJA 

01032021                                                                                                                                                                                                            

SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000246 DEC ADJ CTE SERVEIS DANSA VERTICAL 09032021                                                                                                                                                                                                                     
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE 

LES PERSONES 

2021DECR000245 
DEC TAXA MENJADOR FEBRER 2021 ESCOLES BRESSOL 
08032021                                                                                                                                                                                                          

INT - INTERVENCIO 

2021DECR000244 
DEC DECRET INCOACIO CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 
POLIELECTROLIT 08032021                                                                                                                                                                                           

CON - CONTRACTACIÓ 

2021DECR000243 DEC APROVACIO REMESA F2021-10 08032021                                                                                                                                                                                                                          
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 

TRESORERIA 

2021DECR000242 
DEC RECTIFICACIO ERROR MATERIAL AL DEC 198/2021 

SUBMINISTRAMENT CREPINES EDAR 01032021                                                                                                                                                                          

ST - SERVEIS TECNICS 

2021DECR000241 
DEC DECRET ADJUDICACIÓ CONTACTE SUPORT 

COMUNICACIO 08032021                                                                                                                                                                                                     

CON - CONTRACTACIÓ 

2021DECR000240 DEC CURS PREMONITORS 02032021                                                                                                                                                                                                                                   JO - JOVENTUT 

2021DECR000239 DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE POLZET 08032021                                                                                                                                                                                                                 
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS 

2021DECR000238 
DEC 238-21  DESESTIMAR BAIXA TAXA DANSA RE1058 

FORA DE TERMINI 04032021                                                                                                                                                                                         

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 

TRESORERIA 

2021DECR000237 
DEC MEM VALORADA REMODELACIO CENTRE 

INTERPRETACIO FABRICA PAGANS 04032021                                                                                                                                                                                       

SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000236 DEC RECTIF ADREÇA COMCO SA 04032021                                                                                                                                                                                                                             
URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000235 DEC CTE MENOR VIDEO 8M 03032021                                                                                                                                                                                                                                 JO - JOVENTUT 

2021DECR000234 DEC ENVIROTECNICS SL 04032021                                                                                                                                                                                                                                   
URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000233 
DEC PERE MARTIN ARRANJAMENT HUMITATS AJUNT I 

ROTONDES PI 03032021                                                                                                                                                                                               

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTURA URBANES, 

SUBMINISTRAMENT 

2021DECR000232 
DEC TRANSPORTS REIXACH PAVIMENTACIO DIVERSOS 

CARRERS 03032021                                                                                                                                                                                                   

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTURA URBANES, 

SUBMINISTRAMENT 

2021DECR000231 
DEC  JOSEP SITJA MANTENIMENTS EDIFICIS MUNICIPALS 

MARÇ 03032021                                                                                                                                                                                                 

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTURA URBANES, 

SUBMINISTRAMENT 

2021DECR000230 
DEC  GIC NORDDADES ADAPTACIO TELEFONIA 

TECNOLOGIA IP SOL JOVE 04032021                                                                                                                                                                                          

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTURA URBANES, 

SUBMINISTRAMENT 

2021DECR000229 DEC ORDRE DEL DIA PLE 9 DE MARÇ DE 2021 04032021                                                                                                                                                                                                                
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000228 
DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS MANTENIMENT 

PROGRAMARI GESTIO TRIBU-RECAPTACIO 14122020                                                                                                                                                                             

CON - CONTRACTACIÓ 

2021DECR000227 
DEC BIGAS ALSINA REPARACIO CLIMATITZADOR CAN 

PONAC 03032021                                                                                                                                                                                                     

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTURA URBANES, 

SUBMINISTRAMENT 

2021DECR000226 
DEC TRANSPORTS REIXACH CONSTRUCCIO SORRAL 

TRAPELLES 03032021                                                                                                                                                                                                    

SPU - SERVEIS PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTURA URBANES, 
SUBMINISTRAMENT 

2021DECR000225 DEC CADUCITAT PROCEDIMENT 03032021                                                                                                                                                                                                                              
SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000224 
DEC ALTES DURANT FEBRER E BRESSOL PER QUOTA 

MARÇ21 02032021                                                                                                                                                                                                     

INT - INTERVENCIO 

2021DECR000223 DEC APROVACIO REMESA F2020-9 02032021                                                                                                                                                                                                                           
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I 

TRESORERIA 

2021DECR000222 DEC servei REPARACIÓ AIREJADOR  EDAR 02032021                                                                                                                                                                                                                   ST - SERVEIS TECNICS 

2021DECR000221 
DEC ACOLLIMENT SUBV DDGI FONS ECON I CULTURAL 
2021 02032021                                                                                                                                                                                                     

URB - URBANISME, SERVEIS 
TERRITORI, ACTIVITATS 

2021DECR000220 
DEC CANVI DESTI ACTUACIONS INVERSIONS FONS ECON 

2020 02032021                                                                                                                                                                                                   

SGI - SECRETARIA GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2021DECR000219 
DEC DENEGACIÓ PETICIÓ RESCISSIÓ CONTRACTE LAURA 

REINOSO 11022021                                                                                                                                                                                                

RH - RECURSOS HUMANS 

2021DECR000218 
DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE VALENTINA 

QUANTICA 01032021                                                                                                                                                                                                     

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2021DECR000217 DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE VEGA 01032021                                                                                                                                                                                                                   
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2021DECR000216 
DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE 360 GRAMS 

01032021                                                                                                                                                                                                              

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2021DECR000215 
DEC RENUNCIA DIRECCIO OBRES PARC DE LA TORRE 

15022021                                                                                                                                                                                                           

URB - URBANISME, SERVEIS 

TERRITORI, ACTIVITATS 



 

 

 

 

 

2021DECR000214 
DEC RESOLUCIO DANYS I PERJUDICIS SUSPENCIO CONT 
ESCOLA ART 16022021                                                                                                                                                                                             

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 
CULTURALS 

2021DECR000213 DEC COMPRA SAI I CONTROLADORA 24022021                                                                                                                                                                                                                          
TIC - INFORMÀTICA I NOVES 
TECNOLOGIES 

2021DECR000212 DEC MANTENIMENT EQUIPS HP 24022021                                                                                                                                                                                                                              
TIC - INFORMÀTICA I NOVES 

TECNOLOGIES 

2021DECR000211 
DEC RECTIFICACIO TERCER CONTRACTE PRIVAT 

ESPECTACLE MI BAILAORA 24022021                                                                                                                                                                                        

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

 

 

El Ple resta assabentat.  

 

11. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Aram Aymerich Besalú, regidor de Joventut i 

Patrimoni, que diu el següent: 

 

JOVENTUT 

 

 S’està duent a terme el projecte urbà La Taca, on a través del Local Jove i 

l’Escola d’Art Celrà l’Ajuntament participa en pobles, com Cassà de la Selva i 

Llagostera. Aquest any la intervenció és en els bancs de la Plaça de l’Estatut 

(Plaça de l’Ateneu) que seran pintats i es difondrà el resultat quan estiguin 

acabats.   

 

 Projecte Quetzal: fa unes setmanes va començar la segona edició d’aquest curs 

i els joves ho estan aprofitant molt bé, tal i com ho valoren les treballadores. 

En aquesta nova edició l’experiència laboral no és tan sols a la brigada 

municipal sinó que també hi ha incorporacions a la ràdio de Celrà i a la 

biblioteca amb què s’aconsegueix donar tipus d’ofertes de treball més variats. 

  

 Durant la Setmana Santa es va dur a terme el curs de pre-monitors, a càrrec de 

l’Escola Galligans, on van participar-hi onze joves del poble (6 de l’Esplai i 5 del 

Local Jove). La valoració és que ha estat molt aprofitat ja que per a molts joves 

és una primera formació fora de l’àmbit acadèmic i que va encaminada a la 

pràctica laboral. I la intenció és que si hi ha molts joves interessats a fer-lo, 

repetir el curs cada any per aquestes dates.  

 

 Aproximadament en un mes se celebrarà el Young Talent, un concurs d’arts 

escèniques visuals, de música i d’escriptura, que organitza el Consell Comarcal 

del Gironès i on els participants han de ser joves entre 15 i 29 anys. Aquest any 

la temàtica és la llibertat d’expressió i la final tindrà lloc el dia 15 de maig en 

format virtual i retransmissió per youtube. Anima tothom a participar-hi i a 

mostrar les seves creacions.   

 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Albert Lopez Guàrdia, regidor d’Educació i Serveis 

Socials, que diu el següent: 

 

EDUCACIÓ 

 
 S’ha fet difusió de les portes obertes de les preinscripcions de les escoles 

bressol, que tindrà lloc el dissabte dia 24 d’abril de les 10 hores a les 13 hores i 

és necessària la cita prèvia.    

La situació actual permet recuperar aquestes portes obertes i poder-les fer de 



 

 

 

 

 

forma presencial, respectant totes les mesures de seguretat.  

Les preinscripcions seran en doble format: telemàtic i presencial  (divendres 7 

de maig i/o dilluns 10 de maig de les 9.30 hores a 17.00 hores, prèvia cita 

concertada). 

 
 S’ha iniciat la represa del projecte Educació 360, que requereix molta 

participació i comunicació entre els diferents actors educatius del poble i que 

havia quedat molt afectat per tota la situació de la pandèmia. Ja s’ha recopilat 

tot el que s’ha proposat i a partir d’ara cal formar els grups i començar a 

treballar en aquest projecte educatiu.    

 
 En període de matriculacions, des de l’Ajuntament s’ha fet suport voluntari 

(Celrà no disposa de l’Oficina Municipal d’Escolarització-OME) a l’escolarització 

dels alumnes de P3 a les dues escoles que hi ha al poble, Aulet i Falgueres. 
 

 Ja ha finalitzat el període de sol·licitud de beques i actualment s’està fent la 

valoració de les mateixes.  

 

 Casals estiu: des de l’Ajuntament s’ha fet suport a totes les activitats de lleure 

d’estiu. Aquest any, al contrari que l’any passat que es va haver d’anul·lar, s’ha 

ofert novament el casal natura i ja hi ha un grup de 17 alumnes de primer a 

quart d’ESO. 

 

 Hi ha un procés obert per crear i regenerar la borsa d’educadores de les escoles 

bressol i la llista actual arriba quasi a la vintena de persones, la qual cosa 

implica que ja no cal fer contractació de serveis de personal específics per cobrir 

la ràtio d’educadores a les aules.     

 

SERVEIS SOCIALS 

 
 El Consorci de Benestar Social ha enviat la memòria anual de les seves 

intervencions i està disponible per a tots grups municipals per a la seva 

valoració.  

 

 

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 

 

 Conjuntament amb l’àrea d’Educació s’està preparant una nova web de l’Escola 

de Dansa, s’està donant suport a la represa del projecte Educació 360 i s’han 

adaptat els mitjans tècnics a la web per poder fer les inscripcions a les escoles 

bressol municipals, prioritzant que es puguin fer de manera telemàtica.   

 
 Amb l’àrea de Cultura s’està enllestit la web de Celrà Fàbrica d’Arts i s’està 

donant suport tècnic a l’àrea per poder muntar la venda d’entrades de les 

activitats de la Festa Major.  

 

 Ràdio Celrà: s’està desenvolupant el nou projecte del què properament se’n farà 

la presentació.   

 



 

 

 

 

 

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i 

Igualtat, que diu el següent: 

 

GENT GRAN 

 
 Continuen totes les activitats com fins ara: el servei Respir presencialment i la 

resta d’activitats que organitza l’Oficina d’Atenció Municipal a les Persones de 

manera virtual.  

 

IGUALTAT 

 
 Vol donar les gràcies a totes les persones i entitats que van col·laborar en la 

celebració del 8 de març. Al carrer Mary Santpere hi ha una petita exposició que 

en breu es traslladarà a l’Ateneu per tal que alguna classe de les escoles pugui 

veure-la.  

 
 S’està preparant una formació per al personal de l’Ajuntament relativa al 

desplegament de la Llei 11/2014, per garantir els drets de les persones LGTBI i 

la intervenció de l’Administració pública local en el cas de LGTBIfòbia. Es pretén 

donar el coneixement i les eines per poder donar respostes i garantir els drets 

LGTBI i eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia per tal que tota la població 

se senti reconeguda en l’Administració local.  
 

 Juntament amb l’àrea de Comunicació s’està treballant per reestructurar la 

pàgina web de l’Ajuntament amb l’apartat Igualtats on es troben la informació i  

enllaços del Servei d’Informació i Atenció a les dones (SIAD), el servei d’Atenció 

Integral (SAI), recursos educatius amb perspectiva de gènere i el Servei de 

Suport de l’Observatori de l’Homofòbia.  
 

 També s’està preparant un apartat on hi hauran recursos pedagògics de 

perspectiva de gènere per sensibilitzar sobre qualsevol tipus de discriminació o 

violències exercides per raons de gènere.  

 

 S’està començant a fer el recull d’informació del Pla d’Igualtat pel diagnòstic de 

gènere de Celrà. S’han enviat correus a entitats, personal polític, tècnics de 

l’Ajuntament, centres educatius i persones del municipi. Amb la pandèmia per 

ara farem qüestionaris i més tard processos participatius adreçats a la 

ciutadania, entitats i associacions. L’objectiu és apropar-se a les necessitats de 

les problemàtiques del municipi que se’n deriven de les desigualtats de gènere i 

de les accions que s’hi realitzaran al respecte.  
 

 Gràcies a un conveni de pràctiques amb la Fundació Gentis, l’Ajuntament 

disposa d’una persona en pràctiques per unes hores a l’àrea d’Igualtat. La tasca 

que està duent a terme és revisar tot el que es fa comunicativament des de 

l’Ajuntament tenint en compte els principis d’igualtat i transversalitat de gènere. 

També farà un llibre d’estil amb perspectiva de gènere per a una comunicació 

inclusiva per a tot el personal de l’Ajuntament que el podrà consultar.  

 

 

 



 

 

 

 

 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Daniel Jiménez Elvira, regidor de Compromís Nacional 

i Internacional i Cultura, que diu el següent: 

 

CULTURA 

 

 El mes d’abril està ple d’ofertes culturals i activitats. 

 

 Juntament amb l’àrea de Comunicació es treballa en la nova pàgina web, que 

segurament ja estarà operativa pels dies que es correspondrien amb la Festa 

Major.  

 

 Activitats que s’han de dur a terme properament: 

 

 23 d’abril: Sant Jordi. Taller infantil, hora del conte i un concert de música 

folk del grup Criatures. 

 24 d’abril: Dia Internacional de la Dansa, amb tallers dels alumnes i més 

activitats de les quals ja es donarà la corresponent publicitat.  

 Festa Major: que el Procicat impedeix celebrar, però que l’Ajuntament farà 

actes culturals i adaptant-los a les mesures de seguretat establertes com 

l’aforament, les inscripcions prèvies, etc.  

 

    I també: 

 

- Divendres hi haurà una actuació d’en Peyu al pavelló de les piscines. 

Es preveu un aforament de 350-400 persones, per sota de les 800 

persones que té l’aforament d’aquest espai.    

 

- Dissabte una cercavila amb el sistema semblant al de l’any passat.  

 

- S’han pogut recuperar els gegants, que estaven a Alenyà.  

 

- Dissabte hi ha un espectacle infantil a la tarda i a la tarda vespre, al 

pavelló de les piscines, un concert per a gent jove.  

 

- Diumenge al migdia un concert al parc Cors amb dos grups de 

música juvenil i que tenen components de Celrà.  

 

- Actuació de l’Orquestra Selvatana al pavelló de les piscines a la tarda 

i el dilluns actuació de l’Orquestra Meravella.  

 

 

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Salut i Medi 

Ambient, que diu el següent: 

 

MEDI AMBIENT 

 
 S’ha aconseguit una subvenció per a l’Associació de Propietaris de Boscos de 

Celrà per un import de 2.500 Euros i que serveix per pagar el servei del seu 

tècnic, que ve a l’Ajuntament cada segon dimarts de mes. 

 
 S’ha sol·licitat el retorn del cànon de la deposició de residus del 2020 per un 

import de 48.094,68 Euros. 

 



 

 

 

 

 

 Ja s’han tancat els premis Porta a Porta, que han estat 1.126.  
 Caracteritzacions primer trimestre 2021: FORM, 0,13 % impropis; envasos, 

0,19 % impropis. 

 
 Campanya Porta a Porta: s’ha donat per finalitzada la primera fase d’informació 

de les activitats més incíviques i en breu es passarà a la segona fase de la 

campanya relativa al recordatori de la informació i dades més generals.     

 

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 

 

 S’han obert i tancat ja dos processos per a una borsa de persones interines de 

vigilants municipals i per a una borsa de persones interines de l’escola bressol.  

 

ESPORTS 

 

 Aquest mes ha de començar la instal·lació del parc de calistènia, una de les 

propostes més votades dels pressupostos participatius. S’instal·larà al costat del 

parc infantil de l’Avinguda Palegret. 

 

 Obres ampliació piscina: ja estan adjudicades i el que s’ha acordat és que, per 

no afectar l’activitat de la piscina de cares a l’estiu, la construcció del tercer vas 

es durà a terme a partir del mes de setembre d’enguany.  

 

 Finalment el Procicat ha permès que les competicions de l’esport base es puguin 

portar a terme.  

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

 Durant el primer trimestre de 2021 s’han rebut 54 ofertes d’empreses per 

contractar personal de les quals se n’han pogut gestionar 11. 

 

 Atur: al març de 2020 hi havia a Celrà 179 persones aturades i al març de 2021 

són 240 persones, que suposa un 34 % més d’aturats. 

 

 Del 20 al 30 d’abril l’àrea de Promoció Econòmica participarà a l’expo Jove que 

s’ha de celebrar.  

 

 El dia 10 de maig hi ha una formació en competències digitals, que es troba dins 

del projecte d’agents digitals que porta a terme el Consell Comarcal del Gironès.    

 

L’alcalde diu el següent: 

 Ha mantingut una reunió amb el Consorci de les Gavarres. 

 

 Ha visitat les escoles i vàries entitats del poble per presentar-se com a alcalde. 

 

 Ha participat en reunions internes de coordinació amb les diferents àrees. 

 

 La propera setmana hi ha previstes rondes de presentació com a alcalde en 

diferents empreses del municipi.  



 

 

 

 

 

 

12. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT. 

No n’hi ha.  

 

13. PRECS I PREGUNTES. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, representant del GM JXCELRA-

JUNTS, que es disculpa per la seva absència en el Ple d’investidura de l’alcalde per 

motius de salut. Per això aprofita avui per desitjar l’alcalde molta sort en els propers 

dos anys. 

El Sr. Mas pregunta a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Salut i Medi 

Ambient, quants domicilis han quedat fora de rebre el premi Porta a Porta.    

La Sra. Ferrer no pot donar ara el nombre exacte però sí que les dades són molt 

semblants a les de l’any passat. I es compromet a portar les dades del % exacte en la 

propera sessió plenària.  

 

 

CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió de tot 

el qual, com a secretària general de la corporació, dono fe. 
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