ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 6
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a
Data: 11 de maig de 2021
Horari: de 20.12 hores a 21.07 hores
Lloc: plataforma virtual Zoom –sessió telemàticaA Celrà, quan són les 20.12 hores del dia 11 de maig de 2021, es 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
Ajuntament de Celrà.

en

directe

mitjançant

plataforma

youtube,

canal

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
Sr. David Mas Roselló
Excusa la seva absència la Sra. Alícia Hernandez Navarro, representant del GM
PSC-CP.
Secretària
Sra. Meritxell Vargas Sardà

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia:
I
PART RESOLUTIVA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 D’ABRIL
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 l’acta que es
va distribuir amb la convocatòria.
No es formula cap objecció ni observació.
Sotmesa a votació s’aprova per UNANIMITAT dels 12 assistents.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL
2. DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2021 (expedient
x363/2021).

ANTECEDENTS DE FET
1. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a la part dispositiva
d’aquest acord, per a les quals les consignacions previstes són insuficients en el
pressupost ordinari actual, estem davant unes despeses específiques que no es poden
demorar, es necessita tramitar l’expedient de concessió de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari que caldria finançar amb romanent líquid de tresoreria.
2. El regidor de Serveis econòmics ha emès una memòria per la qual sol·licita la incoació
d’un expedient de modificació pressupostària.
3. L’interventor ha emès l’informe que consta a l’expedient de data 23 d’abril de 2021.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 177.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) en relació
amb l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria
pressupostària i comptable els crèdits extraordinaris i els suplement de crèdits són les
modificacions del Pressupost de despeses mitjançant el que s’assigna crèdit per
realitzar una despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici
següent i pel qual no existeix crèdit en el pressupost, o bé el crèdit previst resulta
insuficient, o no pot ser objecte d’ampliació.
2. D’acord amb l’article 177.4 del TRLRHL en relació amb l’article 36.1.a) del RD
500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, els
suplements de crèdit i els crèdits extraordinaris es podran finançar indistintament, entre
altres recursos, mitjançant romanent líquid de tresoreria.

3. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL en relació amb l’article 37.3 del RD 500/1990,
de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, la proposta de
modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel President a l’aprovació del
Ple de la Corporació.
4. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL en relació amb l’article 38.1 i 38.2 del RD
500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable,
l’aprovació dels expedients pel Ple es realitzaran amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos, havent de ser executius dins del mateix exercici que es
varen autoritzar.
En la tramitació dels expedients de concessió de suplement de crèdit i de crèdit
extraordinari seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitat
aplicables a l’aprovació dels pressupostos de l’Entitat Local.
5. La Disposició addicional sisena de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera que disposa com podem aplicar aquest
superàvit.
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. Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número
2021/03, mitjançant concessió de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit que es
finança mitjançant romanent líquid de tresoreria, d’acord amb el detall següent:
Pressupost de despeses :
Aplicació
pressupotària
30 3322 22799

Descripció
Altres serveis realitzats per altres empreses i pro

Total crèdit extraordinari

Aplicació
pressupotària
12 9340 35900
30 3360 68200
10 1500 76100
21 1500 64000
40 9330 62200

Descripció
Altres despeses financeres
Torre Desvern
Conveni Diputació carril bici
Projectes tècnics
Adequació espais camp futbol

Total suplement de crèdit

-

3.000,00

Crèdits
definitius
3.000,00

-

3.000,00

3.000,00

Crèdits inicials

Modificació

Crèdits actual

Modificació

1.000,00
208.556,29
137.000,00
22.238,50
165.122,26

20.000,00
81.225,00
70.825,00
39.125,00
22.500,00

Crèdits
definitius
21.000,00
289.781,29
207.825,00
61.363,50
187.622,26

533.917,05

233.675,00

767.592,05

236.675,00

Pressupost d’ingressos :
Subconcepte
pressupostàri
12.87000
12.91300

Descripció
RLT Per a despeses generals.
Prèstec inversions 2021

Previsions
actuals
630.611,39
630.300,00

866.975,00
- 630.300,00

Previsions
definitives
1.497.586,39
-

1.260.911,39

236.675,00

1.497.586,39

Modificació

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tercer. Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la Llei

19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern.
Quart. En cas de no presentar-se reclamacions, aquest expedient es considerarà aprovat
definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Cinquè. Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la
Província, resumida a nivell de capítols.
Previsions
inicials
Impostos directes
Impostos indirectes

2.313.750,00
125.000,00

Modificacions
anteriors

Modificació
actual

-

Previsions
definitives
2.313.750,00

-

125.000,00

Taxes i altres ingressos

1.618.300,00

19.684,37

1.637.984,37

Transferències corrents

1.374.200,00

14.633,13

1.388.833,13

Ingressos patrimonials

136.850,00

-

400,00

-

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital

257.500,00

46.454,79

40.000,00

746.637,79

Actius financers
Passius financers

630.300,00
6.496.300,00

Descripció

Crèdits inicials

827.410,08

Modificacions

Despeses de personal

2.172.800,00

11.280,00

Despeses corrents en béns i serveis

2.970.475,00

196.745,84

Despeses financeres

5.000,00

-

Transferències corrents

175.650,00

42.480,96

Inversions reals

862.625,00

548.421,72

Transferències de capital

269.750,00

28.481,56

Actius financers

40.000,00

Passius financers

6.496.300,00

136.850,00
400,00
303.954,79
866.975,00

1.653.612,79

- 630.300,00
236.675,00

Modificació
actual
3.000,00
20.000,00
213.675,00

7.560.385,08

Crèdits definitis
2.184.080,00
3.170.220,84
25.000,00
218.130,96
1.624.721,72

-

298.231,56

-

-

40.000,00

-

-

827.410,08

236.675,00

7.560.385,08

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (12)
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 JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports, Promoció Econòmica i Habitatge, que fa un resum detallat de les aplicacions
pressupostàries a modificar.

3. DICTAMEN SOBRE LA RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 341/2021,
DE DATA 9 D'ABRIL, RELATIU A L'APROVACIÓ DEL DOCUMENT TÈCNIC
TITULAT ANNEX D'ESTRUCTURES QUE INCORPORA LES PRESCRIPCIONS
D'ADIF QUANT A L'ANÀLISI I SOLUCIÓ DEL REFORÇ DEL MUR DE CONTENCIÓ
DE LA PLATAFORMA FERROVIÀRIA (expedient x528/2018).
En data 9 d’abril de 2021 l’alcalde-president de l’Ajuntament de Celrà va atorgar
mitjançant Decret d’Alcaldia 341/2021, la resolució que es transcriu íntegrament a
continuació:
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

1. En data sessió plenària de data 12 de novembre de 2019 es va aprovar

definitivament el projecte d’obra ordinària municipal titulat el projecte d’obra
ordinària municipal titulat Connexió del carril bici de Celrà fins al límit del terme
municipal amb Girona, redactat per la empresa Steyco S.A.P. i amb un pressupost
d’execució per contracte de 858.385,91 Euros, IVA exclòs (1.038.646,95 Euros, IVA
inclòs).

2. En data 15 de novembre de 2019, mitjançant registre de sortida municipal núm.

2.882, es va notificar a Adif l’acord d’aprovació definitiva del projecte d’obra
ordinària municipal titulat Connexió del carril bici de Celrà fins al límit del terme
municipal amb Girona.

3. En data 13 d’octubre de 2020, mitjançant registre de sortida municipal núm. 2.336,
es reitera el requeriment de data 17 d’octubre de 2019, registre de sortida
municipal núm. 2.570, referent a l’autorització per part d’Adif als projectes d’obres
que afecten a les zones d’influència del ferrocarril, prèvia a les obres, en relació al
projecte d’obra ordinària titulat ‘Connexió del carril bici de Celrà fins al límit del
terme municipal amb Girona’.

4. Després de l’aprovació del projecte executiu i amb informes favorables de tots els
organismes implicats , ADIF, ACA, etc va sorgir la necessitat, a demanada d’ADIF,
de justificar, no tant el tipus de suport i configuració de la passera si no pròpiament
la estabilitat i resistència del mur de contenció, i la seva l’adequació i justificació
normativa vigent.

5. A petició de l’Ajuntament de Celrà, l’empresa Steyco SA redacta un annex al
projecte d’obra ordinària municipal Connexió del carril bici de Celrà
terme municipal amb Girona, titulat Annex d’estructures que
prescripcions d’Adif en quan a l’anàlisi i solució del reforç del mur de
plataforma ferroviària, amb un pressupost d’execució per contracte
Euros, IVA exclòs (206.471,11 Euros, IVA inclòs).

fins al límit del
incorpora les
contenció de la
de 170.637,28

Els canvis introduïts en el projecte executiu s’emmarquen en la demanda tècnica de
la necessitat de justificar la resistència estructural del mur de suport i contenció de
terres on es suporta la passera .
Les modificacions introduïdes consisteixen en una actuació complementaria
independent de la passera pròpiament que consisteix en un reforç longitudinal de
tot el mur mitjançant un zunxo-biga metàl·lic en tota la llargada del mur i
ancoratges a la roca de fons cada 8 m.

6.

En data 9 d’abril de 2021 emet informe l’arquitecte municipal, en el que s’informa
favorablement l’annex d’estructures que incorpora les prescripcions d’ADIF en quan

a l’anàlisi i solució de reforç del mur de contenció de la plataforma ferroviària” al
“Projecte Executiu per a la connexió del carril bici de Celrà a Girona, als termes
municipals de Celrà i Girona”, en tant conté les especificacions requerides per Adif
pel que fa a la prospecció i definició dels nous ancoratges, i es deixa constància de
que no es requereix la tramitació que regula l’article 45 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i
per tant, no cal sotmetre a revisió el projecte aprovat definitivament.
FONAMENTS DE DRET
I vista la competència de l’ Alcaldia, d’acord amb l’article 21.1.s de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, de Bases de Règim Local i l’article 53.1.u del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
HE RESOLT
Primer. Aprovar el document tècnic titulat Annex d’estructures que incorpora les
prescripcions d’Adif en quan a l’anàlisi i solució del reforç del mur de contenció de la
plataforma ferroviària, redactat per l’empresa Steyco SAP, amb un pressupost
d’execució per contracte de 170.637,28 Euros, IVA exclòs (206.471,11 Euros, IVA
inclòs), que s’incorpora al projecte d’obra ordinària municipal Connexió del carril bici
de Celrà fins al límit del terme municipal amb Girona, aprovat definitivament en sessió
plenària de data 12 de novembre de 2019 amb un pressupost d’execució per contracte
de 858.385,91 Euros, IVA exclòs (1.038.646,95 Euros, IVA inclòs), resultant un import
total per a execució per contracte de 1.029.023,19 euros IVA exclòs (1.245.118,06
Euros IVA inclòs).
Segon. Donar trasllat dels presents acords a les administracions implicades per tal de
donar continuïtat a la tramitació de l’autorització d’Adif i la gestió de fons FEDER.
Vista la competència del Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 22.2.j de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la
Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del
govern local.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD
Primer. Ratificar el Decret d'Alcaldia 341/2021, de data 9 d’abril, relatiu a l’aprovació del
document tècnic titulat “Annex d’estructures que incorpora les prescripcions d’Adif quant a
l’anàlisi i solució del reforç del mur de contenció de la plataforma ferroviària”.
Segon. Comunicar aquest acord a ADIF i a l’Agència Catalana de l’Aigua.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (12)
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 JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:
L’alcalde explica que la documentació del carril bici es va presentar a ADIF a
Barcelona. Un cop aprovada, la van remetre a la central de Madrid i aquí van decidir
que calia modificar la part relativa als ancoratges de la plataforma que va sobre el riu
Ter, al mur que passa pel Congost. L’estudi inicial proposava que els ancoratges
havien de penetrar dos metres al mur però Adif de Madrid ha considerat que han de
ser tres metres, per la qual cosa ha estat necessari realitzar el nou document tècnic
que ha s’ha tramès a Madrid i que actualment restem a l’espera de la seva aprovació.
4. DICTAMEN SOBRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI
DE LES VIES VERDES I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ PEL COFINANÇAMENT I LES
CONDICIONS D’EXECUCIÓ, DIRECCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES DEL
PROJECTE CONNEXIÓ DEL CARRIL BICI DE CELRÀ AMB GIRONA RELACIONAT
AMB LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER FOMENTAR L’ EXECUCIÓ D’
ACTUACIONS DE VIES CICLISTES DE LES ENTITATS LOCALS I DETERMINATS
CONSORCIS SUSCEPTIBLES DE FINANÇAMENT PROCEDENT DEL FONS
EUROPEU
DE
DESENVOLUPAMENT
REGIONAL
(FEDER)
(RESOLUCIÓ
TES/1849/2018, DE 24 DE JULIOL) (expedient x109/2020).
1.
En data 12 de juny de 2018 es va publicar al DOGC número 7640 l’Ordre
TES/61/2018, de 7 de juny, segons la qual s’aprovaven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis
per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
2.
La Resolució TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions
per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i
determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), publicada al DOGC número 7677, de 2 d’agost de
2018 establia que es podien presentar actuacions en els eixos següents:
•
•

OE 4.5.1. Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat
quotidiana.
OE 6.3.2. Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d’interès natural o cultural destinades
principalment a un ús turístic.

3.
I l’Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, establia que els ajuntaments de poblacions
de menys de 20.000 habitants no poden optar directament a les subvencions
regulades en les seves bases i que les actuacions que afectin els seus termes
municipals hauran de ser presentades per un ens supramunicipal o per un consorci de
què en formin part i que tingui com a objecte i finalitat el manteniment,
desenvolupament i millora de vies ciclistes i la promoció del seu ús.
4.
El Consorci Vies Verdes va presentar, entre altres, el projecte Connexió del carril
bici de Celrà amb Girona dins del termini de sol·licituds d’aquesta convocatòria de
subvencions i, per Resolució definitiva TES/3340/2019 del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 9 de desembre de 2019,
l’actuació OE 4.5.1 (Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la
mobilitat quotidiana) va ser seleccionada pel FEDER i subvencionada amb 457.902,80
€, que representa un 50 % del total de la despesa subvencionable (915.805,60 €).

Per a dur a terme el projecte, es va aprovar un conveni de col·laboració entre
ambdues administracions amb la concreció del cofinançament i les condicions
d’execució del projecte Connexió del carril bici de Celrà amb Girona, cofinançat pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
5.
Però, posteriorment a l’aprovació d’aquest projecte i conveni, ADIF va
considerar necessari justificar l’estabilitat i resistència del mur de contenció i la seva
adequació i justificació normativa vigent. A tal efecte, l’Ajuntament de Celrà va
encarregar a l’empresa Steyco SA la redacció d’un annex al projecte d’obra existent
amb els canvis requerits per ADIF quant a la resistència estructural del mur de suport i
contenció de terres on se suporta la passera de la instal·lació projectada.
6.
Un cop redactat, per Decret d’Alcaldia 341/2021, de 9 d’abril, s’aprova el
document tècnic titulat Annex d’estructures que incorpora les prescripcions d’ADIF
quant a l’anàlisi i solució del reforç del mur de contenció de la plataforma ferroviària,
decret que ha estat sotmès a ratificació per part del Ple en aquesta mateixa sessió
plenària.
7. El nou conveni que es proposa, substitueix a l’aprovat en sessió plenària de data 14
de juliol de 2020, però només modifica els aspectes referents al valor total de
l’actuació, al haver-se incorporat el cost de l’annex i la modificació de les anualitats
atenent que l’actuació no s’ha iniciat a l’exercici 2020, raó per la que ja consta emès
informe la secretària de la corporació incorporat a l’expedient en el seu dia i també
consta la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
FONAMENTS DE DRET
1. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, pel
que estan sotmesos íntegrament al dret administratiu.
El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53, sota la modalitat de
convenis que obligaran les administracions intervinents des del moment de la seva

signatura.

2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora

de les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i
administrativa en les relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot
cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin (article 57).
També l'article 70 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local preveu la
formalització de convenis com a instrument de cooperació interadministrativa.
3. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme amb el previst a
l'apartat segon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, s'haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats
administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
4. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, s’han de complir les exigències de
publicitat activa en virtut del que es disposa la normativa vigent en matèria de
transparència.

Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer. Deixar sense efecte l’acord de Ple de l’Ajuntament de Celrà, aprovat en data
14 de juliol de 2020, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci
de les Vies Verdes i l’Ajuntament de Celrà pel cofinançament i les condicions
d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte Connexió del carril bici de
Celrà amb Girona.
Segon. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de les Vies Verdes i
l’Ajuntament de Celrà pel cofinançament i les condicions d’execució, direcció i
lliurament de les obres del projecte Connexió del carril bici de Celrà amb Girona,
relacionat amb la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de
vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (Resolució
TES/1849/2018, de 24 de juliol), que s’incorpora com annex als presents acords.
Tercer. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
els presents acords.
Quart. Comunicar aquests acords al Consorci Vies Verdes.
Cinquè. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE LES VIES VERDES I
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS
D’EXECUCIÓ, DIRECCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES DEL PROJECTE
CONNEXIÓ DEL CARRIL BICI DE CELRÀ AMB GIRONA
RELACIONAT AMB LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER FOMENTAR
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE VIES CICLISTES DE LES ENTITATS LOCALS I
DETERMINATS CONSORCIS SUSCEPTIBLES DE FINANÇAMENT PROCEDENT
DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER)
(RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol)
Girona, a data de la última signatura amb certificat digital
PARTS
D’una part, Eduard Llorà Cullet, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona,
d’acord amb les competències que li atribueix l’article 15 dels Estatus del Consorci,
facultat per resolució de la Presidència de la Diputació de Girona de 23 de juliol de
2019 i per l’acord de l’Assemblea General de 3 de setembre de 2019, i facultat per
aquest acte per resolució de Presidència de [data], assistit pel secretari general, Jordi
Batllori i Nouvilas, el qual dona fe d’aquest acte.
D’altra part, David Planas Lladó, alcalde president de l’Ajuntament de Celrà, d’acord
amb les competències que li atribueix l’article 21.1.b i f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; facultat per
aquest acte per resolució/acord de la Junta de Govern Local de [data] / acord del Ple
de [data], assistit per la secretaria general de la corporació, Meritxell Vargas Sardà, la
qual dona fe d’aquest acte.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.
Vist l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i
determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de
finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER),
publicat al DOGC núm. 7640, el 12 de juny de 2018.
2.
Vist l’ORDRE TES/129/2018, de 24 de juliol, de modificació de l’Ordre
TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis
per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al DOGC núm.
7675, el 31 de juliol de 2018.
3.
Vist la RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de
subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals
i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 410257), publicada al DOGC núm.
7677, de 2 d’agost de 2018, on es poden presentar actuacions en els següents eixos:
OE 4.5.1. Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat
quotidiana
OE 6.3.2. Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d’interès natural o cultural destinades
principalment a un ús turístic.
4.
Vist el punt 3.2 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, on s’estableix que els
ajuntaments de poblacions de menys de 20.000 habitants no poden optar directament
a les subvencions regulades en aquestes bases i que les actuacions que afectin els
seus termes municipals hauran de ser presentades per un ens supramunicipal o per un
consorci de què formin part aquests ajuntaments i que tingui com a objecte i finalitat
el manteniment, desenvolupament i millora de vies ciclistes i la promoció del seu ús.
5.
Vist el punt 3.3 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, on s’estableix que la
persona beneficiària ha de ser, amb caràcter general, l’executora de l’actuació
aprovada.
6.
Que dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria pública de
subvencions esmentada en el punt 3, el Consorci de les Vies Verdes de Girona (en
endavant CVV), d’acord amb el punt 3.2 de les bases, va presentar, entre altres, el
projecte Connexió del carril bici de Celrà amb Girona (codi PO01-012562).
7.
D’acord amb la Resolució definitiva TES/3340/2019, del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya publicada en el DOGC el 9 de
desembre de 2019, en la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals i
determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de
finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en la
qual es concedeix una subvenció en el següent terme:

Codi de
l’operació

Projecte
Connexió del
carril bici de
Celrà amb
Girona

PO01012562

Beneficiari
subvenció
Consorci de
les Vies
Verdes

Ajut
FEDER

457.902,80
€

Cost total
subvencionable

915.805,60 €

Taxa de
cofinançament
resultant

50%

8.
Vist que en el punt 3 de la convocatòria s’estableix que l’import subvencionable
és del 50 % del total de la despesa subvencionable, d’acord amb la base 6 de l’Ordre
TES/61/2018, de 7 de juny, modificada per l’Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol, i
que la resta anirà a càrrec dels ens locals o consorcis que executin el projecte.
9.
Vist que en el punt 4.1.a de les bases reguladores s’estableix que per obtenir la
condició de beneficiari de la subvenció s’ha de tenir la tresoreria necessària per poder
assumir el pagament del cost total imputable a l’actuació i que generarà el dret de
rebre el finançament procedent del FEDER.
10. Vist que el cost total previsible del projecte presentat amb la sol·licitud (IVA
inclòs) és d’1.125.555,93 € i que el cost total subvencionable acceptat és de
915.805,60 €.
11. Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Celrà, presentat per registre d’entrada del
CVV, on autoritza el CVV a presentar la sol·licitud de subvenció i on es compromet,
entre altres, i en el supòsit que la petició sigui incorporada en la proposta de resolució
de concessió definitiva, en aportar el cofinançament del projecte Connexió del carril
bici de Celrà amb Girona, així com de la totalitat de l’IVA corresponent al total del cost
del projecte.
12. Vista la resolució definitiva del Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya de la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de
subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme (en endavant PLANS FOMENT TURISME 2019), on se li concedeix
al CVV una subvenció d’import 400.000,00 € pel projecte de millora de la connectivitat
i ampliació de la xarxa de vies verdes de les comarques gironines, que inclou tres dels
projectes cofinançats a la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució
d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles
de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
L’import d’aquesta subvenció es repartirà a tots els projectes en funció del cost total
subvencionable de cada projecte, on a l’Ajuntament de Celrà li correspon un import de
53.145,67 €.
13. La Diputació de Girona manifesta la voluntat de fer una aportació extraordinària,
d’import 1.523.199,00 €, per cofinançar els projectes per a l’execució d’actuacions de
vies ciclistes amb finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER), on les seves condicions s’establiran a través d’un conveni amb el
CVV. A l’Ajuntament de Celrà li correspon un import de 202.378,57 €.
14.

Vist que el cost previsible de la coordinació tècnica de seguretat i salut de les

obres del projecte és d’import 31.460,00 €.
15. Vist que el pressupost d’execució material del projecte aprovat definitivament és
d’ 1.029.023,19 (IVA exclòs) i d’1.245.118,06 € (IVA inclòs).
16. D’acord amb els antecedents, es creu convenient signar un conveni amb
l’Ajuntament de Celrà per regular les condicions pel cofinançament, l’execució, direcció
i el lliurament de l’obra del projecte Connexió del carril bici de Celrà amb Girona,
presentat a la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de
vies ciclistes.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessàries per formalitzar
aquest conveni, d’acord amb els següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
El present conveni de col·laboració té per objecte:
a)

b)
c)

d)

Que l’Ajuntament de Celrà, entitat signant d’aquest conveni, autoritza el
Consorci de les Vies Verdes (en endavant CVV) a realitzar la contractació,
l’adjudicació i execució de les obres del projecte Connexió del carril bici de
Celrà amb Girona.
Regular les condicions d’execució, direcció i lliurament de les obres del
projecte esmentat, abans de l’inici del procediment de contractació.
Que l’Ajuntament de Celrà assumeix el compromís d’abonar al CVV l’import del
cofinançament detallat en els Annexos I i II d’aquest conveni, als efectes del
que disposen els articles 116.5 i 323.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic i l’article 8 del Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les
AAPP.
Establir la forma de pagament de l’import cofinançat del projecte Connexió del
carril bici de Celrà amb Girona, detallat en els Annexos I i II d’aquest conveni,
als efectes del que disposen els articles 31.2, 31.3, 116.5 i 323.5 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 8 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de
la Llei de Contractes de les AAPP.

D’acord amb el pressupost d’execució del projecte aprovat definitivament que servirà
per establir el preu de licitació del contracte, a més de l’import de l’IVA, la distribució
de finançament entre les parts és la següent:

PROJECTE

PRESSUPOST
EXECUCIÓ
MATERIAL
PROJECTE

IMPORT
IVA

Connexió del
carril bici de
Celrà amb
Girona (codi
operació
PO01012562)

PREVISIÓ
COST
COORDINACI
Ó SEGURETAT
I SALUT

1.029.023,19 €

216.094,87
€

31.460,00 €

AJUT
FEDER

457.902,80
€

AJUT
PLANS
FOMENT
TURISME
2019

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ
DE GIRONA

COFINANÇAMENT
AJUNTAMENT

53.145,67
€

202.378,57
€

563.151,03 €

Segon. Obligacions econòmiques
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament de Celrà haurà
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, d’acord amb les dades
detallades en l’Annex II, en els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el
certificat de l’acord d’autorització i compromís de la despesa, així com el corresponent
document comptable expedit per la Intervenció municipal.
El detall de l’aportació econòmica es el que figura en els Annexos I i II d’aquest
conveni. Aquests imports són provisionals i seran revisats al final de l’execució de cada
obra d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir
majors despeses per a la realització dels projectes indicats degudament tramitades
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per l’Ajuntament
de Celrà en proporció a les respectives aportacions fixades a l’Annex II. En el cas que
es produeix una menor despesa es procedirà d’igual forma.
El CVV s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament de Celrà al
finançament del contracte objecte d’aquest conveni.
L’Ajuntament es compromet a notificar al CVV la generació d’ingressos nets d’acord
amb el que estableix l’article 61 del Reglament (UE) 1303/2013.
Tercer. Terminis de pagament
En el termini de dos mesos des de la data de publicació de l’anunci de licitació en el
Perfil del contractant del CVV o des de quan el CVV li notifiqui l’adjudicació de
l’encàrrec, l’Ajuntament de Celrà haurà d’abonar al CVV la quantitat corresponent a la
primera anualitat (any 2021) en virtut dels pactes primer i segon d’aquest conveni. Els
imports corresponents a la segona i tercera anualitat (2022 i 2023) hauran de ser
ingressats al CVV durant el primer trimestre de cada any.
El CVV notificarà a l’Ajuntament de Celrà sobre la data de publicació de l’anunci de
licitació o la data d’adjudicació de l’encàrrec. Aquesta data es podrà comprovar també
al Perfil del contractant del CVV, si escau.
Quart. Titularitat
D’acord amb el punt 19.1.t de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, la qual dona
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, el CVV serà titular de l’obra
detallada a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 anys, a comptar de
l’endemà de la recepció de l’obra.
El CVV haurà de reflectir l’obra en el seu inventari de béns d’acord amb el Manual de
Normes i Procediments. Criteris per la gestió de béns del Sistema de Gestió
Patrimonial de la Diputació de Girona.
L’Ajuntament de Celrà posarà a disposició del CVV, lliure de càrregues i gravàmens,
els terrenys necessaris per executar l’obra i, també, els permisos necessaris per dur a
terme aquest projecte d’execució d’obra.
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, el CVV cedirà l’obra al municipi
signant del conveni, fent constar que l’han d’afectar de forma necessària a l’ús de via
verda i en ús al CVV. Aquesta operació, si cal, s’haurà de reflectir en el corresponent
inventari de béns municipal.
Pel que fa al manteniment i a la conservació d’aquest tram, fins que el CVV no en
traspassi la titularitat a l’ajuntament, el manteniment el portarà a terme el CVV,
aplicant-hi les mateixes operacions que a la resta de via verda, per la qual cosa

s’ajustarà a la quota ordinària que aporta l’ajuntament en funció dels quilòmetres nous
de via verda que tindrà de més.
Una vegada transferida la titularitat a l’Ajuntament, el CVV proposarà que aquest nou
tram passi a gestionar-se conjuntament i amb les mateixes condicions que la resta de
trams que formen part del CVV i aplicant en tot moment els estatuts vigents d’aquest
organisme.
Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica
En fase d’execució de la contractació, el CVV serà l’òrgan de contractació que ostenta
la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, penalitzar i
acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada,
l’Ajuntament de Celrà nomenarà un interlocutor i el CVV nomenarà un responsable del
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució
convenient així com reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva realització.
El CVV encarregarà per mitjà d’un contracte extern la coordinació de la seguretat i
salut de les obres en el termes econòmics en que ha quedat valorat en el present
conveni i, per altra banda, la direcció tècnica de l’execució de les obres, al Servei
d’Enginyeria de la Diputació de Girona, sense que comporti cost addicional. La direcció
de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització.
La direcció tècnica i el responsable dels contracte en el marc de les seves respectives
competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les
estipulacions contingudes en el plec de clàusules administratives particulars i al
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta a la Llei
de contractes del sector públic i demés normativa concordant.
Sisè. Seguiment
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el CVV.
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no
tindrà personalitat jurídica.
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries.
Actuarà com a secretari/ària el secretari general del CVV o funcionari/ària de carrera
en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president del CVV, quan algun dels
seus membres ho sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels
signataris d’aquest conveni.
Setè. Termini de vigència i pròrrogues
El present conveni de col·laboració entrarà en vigor des del moment de la seva
signatura i fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva
durada inicial prevista és pels anys 2021-2024.

El conveni es podrà prorrogar al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període
màxim de 4 anys més, per tal de donar compliment a allò establert al pacte quart, i
sempre que s’acordi de manera expressa per ambdues parts, amb caràcter anual. El
període de preavís per fer la pròrroga serà de dos mesos d’antelació de la finalització
del conveni.
Vuitè. Règim de modificació de conveni
Les modificacions substancials del present conveni es realitzaran mitjançant addenda i
per acord d’ambdues parts.
Novè. Normativa legal
El present conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 179/1995) i l’article
116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Desè. Publicitat del conveni
El CVV ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la Província
Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de cooperació de
Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de la Generalitat
Catalunya, d’acord amb els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

de
la
de
de

Onzè. Formes d’extinció del Conveni
El present conveni de col·laboració interadministratiu de finançament s’extingirà per
les següents causes:
a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
b) Per finalització de la seva vigència.
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni.
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció
d’oposar-se a la pròrroga.
e) Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.
Dotzè. Minoració, compensació i reintegrament
Si una vegada justificades les despeses de les actuacions del projecte objecte d’aquest
conveni, l’import de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) és objecte de minoració d’acord amb el punt 5.3 i 18.2 de l’ l’ORDRE
TES/61/2018, de 7 de juny, l’ajuntament implicat en el projecte haurà de fer-se càrrec
d’aquest import, excepte si aquest fet és responsabilitat imputable al CVV.
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer o en el primer
apartat del present pacte, no s’ha fet el pagament corresponent, el CVV podrà
compensar el deute pendent amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui
o pugui tenir, per qualsevol concepte, amb el CVV o amb la Diputació de Girona.
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de
l’autoritat de l’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de
control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració,
d’acord amb el grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquesta nova obligació

econòmica així com de la corresponent sanció, establerta en els capítols I i II del Títol
IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n pugui
derivar.
Tretzè. Litigis
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un
cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta.
Abans d’acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa, caldrà formular requeriment
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Catorzè. Clàusula d’atribució de competències
En relació a aquest conveni aprovat per resolució de Presidència del CVV i per acord de
Ple Municipal/Junta de Govern de l’ajuntament, quan s’hagi de procedir a realitzar a
posteriori, correccions d’errades materials, aritmètiques i modificacions no
substancials, es podran resoldre per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de
celeritat i simplificació del procediment administratiu.
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració
en el lloc i la data que s’assenyalen a les signatures d’aquest document.
Girona,
Pel Consorci de les Vies Verdes,
Eduard Llorà Cullet
President

Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari

Celrà,
Per l’Ajuntament de Celrà
David Planas Lladó
Alcalde

Meritxell Vargas Sardà
Secretaria

Annex I

PROJECTE

PRESSU
POST
EXECUCIÓ
MATERIAL
PROJECTE

Connexió del
carril bici de
Celrà amb
Girona (codi
operació
PO01012562)

1.029.023,19 €

IMPORT IVA

PREVISIÓ
COST
COORDINA
CIÓ
SEGURETA
T I SALUT

216.094,87 €

31.460,00 €

AJUT FEDER

AJUT
PLANS
FOMENT
TURISME
2019

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ
DE GIRONA

COFINANÇA
MENT
AJUNTAMENT

457.902,80 €

53.145,67 €

202.378,57 €

563.151,03 €

Annex II
Distribució del finançament del projecte:
Connexió del carril bici de Celrà amb Girona (codi PO01-012562)
PRESSUPOST D'INGRESSOS
AGENT FINANÇADOR

Import

D’acord amb el detall del
pacte primer
D’acord amb la resolució
PLANS FOMENT TURISME 2019 definitiva (part
proporcional)
D’acord amb el
DIPUTACIÓ DE GIRONA
compromís de l’aportació
de finançament
COFINANÇAMENT
AJUNTAMENT que consta
AJUNTAMENT DE CELRÀ
en la Taula de l’Annex I
d’aquest document
FEDER

457.902,80 €
53.145,67 €
202.378,57 €

563.151,03 €

TOTAL INGRESSOS

1.276.578,07 €

ANUALITATS
AJUNTAMENT

Celrà

TOTAL

2021

2022

2023

563.151,03 €

207.825,00 €

177.663,02 €

177.663,01 €

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (12)
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 JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:
L’alcalde explica que anteriorment ja es va aprovar per Ple aquest conveni de
col·laboració amb les Vies Verdes però que s’ha vist afectat pel document annex
explicat al punt de l’ordre del dia anterior i que s’ha hagut d’incloure per definir
exactament el sobre cost econòmic que comportarà.

7. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 21 DEL PGOU DE CELRÀ RELATIVA A LA CREACIÓ D'UNA SUBCLAU
VA DEL SISTEMA D'ESPAIS LLIURES I LA SEVA ASSIGNACIÓ A LA PARCEL·LA
DE LA TORRE DESVERN (expedient x251/2021).
ANTECEDENTS DE FET
1. La modificació número 21 del PGOU de Celrà se situa a la Torre Desvern de Celrà
(Avinguda Palagret número 3), en sòl urbà consolidat i parcel·la amb qualificació de
sistema d’espais lliures, clau V.
Concretament, aquesta modificació es pretén el següent:


Donar resposta a la realitat física de la finca anomenada Torre Desvern que
actualment té una qualificació urbanística de sistema d’espais lliures. A la
finca hi ha dues edificacions: la Torre Desvern (edifici catalogat com a BCIN)
i la pallissa annexa.



Proposar una subclau urbanística (Va) que incorpori aquests edificis al
sistema d’espais lliures i que modifiqui la qualificació de la finca situada a
l’Avinguda Palagret número 3.



Incorporar en els usos permesos en la subclau (Va) l’ús de Centre
d’Interpretació de l’ENP de les Gavarres.

Per tot això, la present modificació del PGOU-99 modifica el plànol d’ordenació 3 i 4.
La conveniència d’aquesta modificació al municipi està justificada pel fet d’incorporar la
realitat física d’uns edificis existents que són de titularitat municipal i que són
preexistents en el planejament vigent.
2. Han emès informes la secretària municipal i l’arquitecta, que consten a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Respecte a la tramitació de l’expedient de modificació de planejament general, l’article
96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació.
És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el que regula la tramitació dels
plans d’ordenació urbanística municipal.
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, sobre la modificació del
planejament urbà i la seva tramitació, l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei d’urbanisme.
I per competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local.
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 inicialment els documents que integren la Modificació Puntual número
21 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà, redactada pel serveis
tècnics municipals de la corporació en els termes assenyalats en la memòria adjunta a
aquest acord.
Segon. Sotmetre aquest acord, juntament amb la documentació que integra la
modificació, a exposició pública durant un mes mitjançant anuncis que es publicaran al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un dels diaris de major circulació de la
província, al tauler d’edictes i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació. Dins del
termini d’exposició pública, els interessats poden examinar l’expedient i presentar les
reclamacions oportunes.
Tercer. Sol·licitar informes als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials i que són: l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria
General de Transport i Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment, l’Agència
Catalana de l’Aigua, l’Institut Geològic de Catalunya i el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (12)
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 JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:
L’alcalde explica que es tracta d’adequar la realitat de l’espai de la Torre Desvern i
dels seus edificis annexos al Pla General del municipi amb la realització de les
actuacions previstes a la modificació.

8. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 22 DEL PGOU RELATIVA A LA CREACIÓ D'UNA DOBLE QUALIFICACIÓ
CLAU H-A DEL SISTEMA HIDROGRÀFIC I SISTEMA VIARI DE CELRÀ (expedient
x252/2021).

ANTECEDENTS DE FET
1. Amb la modificació número 22 del PGOU de Celrà es pretén crear una doble clau del
sistema hidrogràfic i del sistema viari en el tram del torrent de l’aigua calenta que
actualment transcorre soterrat des del carrer Gironès fins al carrer La Fàbrica del
municipi en el sentit següent:


Donar resposta a la realitat física d’aquest carrer que es troba situat a l’oest
del municipi, dins de l’illa compresa pels carrers La Fàbrica, Pompeu Fabra,

Gironès i Indústria.


Proposar la incorporació d’una doble clau de Sistema Hidrogràfic – Sistema
Viari en el planejament general vigent.



Qualificar com a Sistema Hidrogràfic – Sistema Viari (doble clau H-A) l’espai
públic situat entre el carrer La Fàbrica i Gironès. Aquest carrer, de 572 m2,
és de titularitat pública i que en el planejament vigent està qualificada de
Sistema Hidrogràfic (clau H).

Per tot això, la present modificació del PGOU-99 modifica el plànol d’ordenació 3 i 4.
La conveniència d’aquesta modificació al municipi està justificada pel fet d’incorporar la
realitat física d’un carrer existent que és de titularitat municipal i que és preexistent en
el planejament vigent.
2. Han emès informes la secretària municipal i l’arquitecta, que consten a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Respecte a la tramitació de l’expedient de modificació de planejament general, l’article
96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació.
És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el que regula la tramitació dels
plans d’ordenació urbanística municipal.
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, sobre la modificació del
planejament urbà i la seva tramitació, l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei d’urbanisme.
I per competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local.
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 inicialment els documents que integren la Modificació Puntual número
22 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà, redactada pel serveis
tècnics municipals de la corporació en els termes assenyalats en la memòria adjunta a
aquest acord.
Segon. Sotmetre aquest acord, juntament amb la documentació que integra la
modificació, a exposició pública durant un mes mitjançant anuncis que es publicaran al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un dels diaris de major circulació de la
província, al tauler d’edictes i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació. Dins del
termini d’exposició pública, els interessats poden examinar l’expedient i presentar les
reclamacions oportunes.
Tercer. Sol·licitar informes als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials, i que són l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona, el

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria
General de Transport, la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment,
l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Institut Geològic de Catalunya i el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (12)
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 JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:
L’alcalde explica que es tracta de donar realitat física en el Pla General de Celrà al
torrent d’aigua que actualment es troba sota el carrer Gironès fins al carrer La Fàbrica
del municipi.
9. DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ ENTRE ELCONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT I
L’ AJUNTAMENT DE CELRÀ PER ALDESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D’
ACOLLIDA I MEDIACIÓ COMUNITÀRIA DELCONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
GIRONÈS-SALT (expedient x165/2021).
ANTECEDENTS DE FET
1. En sessió ordinària del dia 9 de febrer de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Celrà va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i la
corporació local per a desenvolupar el Programa d’Acollida i Mediació Comunitària per a
l’exercici 2021, amb l’objectiu general d’afavorir una millor convivència i cohesió social
entre els/les ciutadans/es del municipi de Celrà.
2. Posteriorment a la seva aprovació per part de l’Ajuntament, el Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt proposa unes modificacions del conveni que tècnicament no tenen
implicacions pràctiques i que l’Ajuntament de Celrà té la voluntat d’acceptar.
FONAMENTS DE DRET
1. L'Ajuntament ha estat assumint la competència de prestació del servei de mediació,
motiu pel qual pot formalitzar un conveni interadministratiu de col·laboració i cooperació
a on es manifesti la voluntarietat de les administracions intervinents en pla d'igualtat i
reflectida en un pacte formal. El règim de cooperació administrativa està expressament
previst en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a
53, sota la modalitat de convenis que obligaran les administracions intervinents des del
moment de la seva signatura.
2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i administrativa
en les relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter voluntari, sota les
formes i en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els

consorcis o convenis administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local preveu la formalització de convenis
com a instrument de cooperació interadministrativa.
3. Conforme al
reguladora de
administracions
administratives
financera.

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

4. Durant tot el procés d'aprovació del conveni, caldrà complir les exigències de
publicitat activa en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de
transparència.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar la modificació del text del conveni de col·laboració entre el Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt i l’Ajuntament de Celrà per a desenvolupar el Programa
d’Acollida i Mediació Comunitària per a l’exercici 2021, en els termes que es recull en
l’annex al present acord, que incorpora les modificacions respecte al conveni aprovat en
sessió plenària de 9 de febrer de 2021.
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
Quart. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
Annex:
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL
GIRONÈS-SALT
I
L'AJUNTAMENT
DE
CELRÀ
PER
AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D’ACOLLIDA I MEDIACIÓ COMUNITÀRIA
DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT EXERCICI 2021
ENTITATS QUE INTERVENEN
D'una part, el Sr. Marc Puigtió Rebollo, conseller delegat del Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt, segons decret de presidència de data 03/12/2020, assistit per la Sra. M.
Lourdes Palomino Pellicer, secretària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt;
De l'altra part, el Sr.David Planas Lladó, alcalde de l’Ajuntament de Celrà, facultat per
acord de Ple de data .../.../.........., assistit per la Sra. Meritxell Vargas Sardà, secretària
de l'Ajuntament de Celrà.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Atès que el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha elaborat el “Programa d’acollida
i mediació comunitària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt”;
Atès que l'Ajuntament de Celrà considera necessari i important per a la seva població,
que dins aquest Programa d’acollida i mediació comunitària del Consorci es continuï
prestant aquest servei al municipi, amb l’objectiu general d’afavorir una millor
convivència i cohesió social;

Atès que el Consorci procedirà a contractar una empresa de serveis per executar el
servei, d’acord amb Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
(LCSP).
És d'interès del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i de l'Ajuntament de Celrà
subscriure aquest conveni de col·laboració per executar el “Programa d’acollida i
mediació comunitària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt”;
Les parts, de conformitat amb el que regulen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, públic i els arts. 108 a 112 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, accepten el contingut de les següents clàusules:
ACORDEN:
1. Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l'Ajuntament de
Celrà i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per desenvolupar conjuntament el
Programa d’Acollida i Mediació Comunitària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
amb l’objectiu general d’afavorir una millor convivència i cohesió social entre els/les
ciutadans/es del municipi de Celrà.
2. Obligacions del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Dirigir i coordinar el “Programa d’Acollida i Mediació Comunitària del Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt”.
-

Aportar els recursos humans necessaris per executar el programa.

-

Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció i
supervisió del “Programa d’Acollida i Mediació Comunitària del Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt”;

3. Obligacions de l’Ajuntament de Celrà
-

Aportar la dependència municipal i el seu manteniment (subministres i neteja) on es
presta el servei.

-

Fer efectiu el pagament al Consorci de Benestar Social de la quantitat de 19.725,36€
euros, corresponents a 12 mesos de servei, a raó de 30 hores de servei setmanals.
El pagament es farà semestralment, prèvia liquidació del servei prestat.

-

Nomenament d'un interlocutor responsable tècnic/a que es farà càrrec de la correcta
supervisió i coordinació de l'execució de les tasques del desenvolupament del
“Programa d’Acollida i Mediació Comunitària del Consorci de Benestar Social GironèsSalt”.

4. Responsabilitat Cada part signant del conveni es farà responsable de les
obligacions assumides.
5. Conseqüències aplicables en cas d'incompliment
En cas d'incompliment, la part incomplidora haurà d'assumir econòmicament
l'incompliment de l'obligació, sens perjudici de la seva responsabilitat davant de tercers.
6. Comissió de Seguiment
Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada part

signant per tal de tractar les incidències que es pugin produir i per seguir-ne les
evolucions.
Es designa a la Sra. Caridad Castillo Canales, directora del Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt com a responsable, per part del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt,
del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.
Es designa a la Sra. Elisenda Quintana Julian, tècnica municipal, com a responsable, per
part de l’Ajuntament de Celrà, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest
conveni.
7. Vigència
El present conveni serà vigent des de la seva signatura fins el 31/12/2021.
8. Pròrroga
El conveni és prorrogable expressament un any més mitjançant una addenda, prèvia
sol·licitud presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu
venciment.
9. Causes de resolució
Són causes de resolució d'aquest conveni:
a) Per mutu acord de les parts.
b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
signants.
c) Són altres causes de resolució les contemplades per l'article 51 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
10. Jurisdicció competent
Aquest conveni té naturalesa administrativa, pel que correspondrà a la jurisdicció
contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir
en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.
11. Dades de caràcter personal
Cada part tractarà les dades personals dels representants o interlocutors de l’altra part
com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà gestionar el conveni i portar a terme
les actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament té el seu fonament en les
relacions jurídiques formalitzades per mitjà d’aquest document (art. 6.1.b del
Reglament General de Protecció de Dades). Per a l’exercici dels drets reconeguts al
Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, portabilitat,
supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) cada part es podrà adreçar
a l’altra a les referències i adreces que figuren a l’encapçalament del present conveni.
I, com a prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (12)
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 JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Albert Lopez Guàrdia, regidor d’Educació i Serveis
Socials, que explica que es tracta d’incorporar al conveni ja existent la cessió que fa
l’Ajuntament d’un espai físic per dur a terme l’activitat de mediació que es realitza a
Celrà. El conveni que hi havia fins ara no ho reflectia i a partir d’ara sí que constarà.

10. DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA
MUNICIPAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021 (expedient x1009/2020).
ANTECEDENTS
Vist els informes que consten a l’expedient en els que es justifica la necessitat de
modificar la plantilla aprovada, en la sessió plenària de 15 de desembre de 2021, en el
sentit de procedir a la reclassificació d’una plaça d’educadora grup C1 àmbit laboral, per
una plaça de peó de manteniment grup AP de l’àmbit laboral.
En dits informes es posa de manifest que en l’àmbit de la brigada municipals es dona
atenció a serveis bàsics relacionats amb la neteja viària, paleteria, sega i
desbrossament de les zones verdes, parcs i jardins que no es poden realitzar
adequadament per mantenir un nivell de qualitat i eficàcia acceptable amb els
condicionants actuals de superfície i utilització degut a l’increment de població dels
últims anys (actualment en 5.561 habitants), tenint en compte que els equips de treball
disponibles a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Celrà són els mateixos que
quan el cens municipal era de 3.218 habitants. Alhora, per altra banda, es justifica
l’actual innecessarietat de mantenir una plaça que esta vacant d’educadora atenent a
les ratios i ocupació del servei de escola bressol.
S’ha procedit a donar informació a les representacions sindicals per part de la regidoria.
FONAMENTS JURÍDICS
1.

L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, disposen que els ens locals han d’aprovar
anualment la plantilla de personal en la mateixa sessió que aprovi el pressupost, la
qual ha de comprendre totes les places reservades a funcionaris, personal laboral i
eventual.

2.

Alhora, l’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel que
s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
estableix la possibilitat d’ampliar i modificar les plantilles amb posterioritat a la

seva aprovació, quan l’increment de despesa quedi compensat durant l’exercici o
respongui a la cobertura de serveis de caràcter obligatori.
3.

La present modificació es basa en una reclassificació d’una de les places existents
en la plantilla de l’àmbit laboral, per tant, no te incidència econòmica, amb
l’objectiu de millorar la cobertura de les obligacions legals de la Corporació en
matèria de serveis bàsics relacionats amb els serveis de neteja viària, paleteria,
sega i desbrossament de les zones verdes, parcs i jardins.

Per tot el que ha estat exposat, de conformitat amb les competències assignades per
l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local i
amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es proposa l’adopció
del següents:
ACORDS
PRIMER: MODIFICAR la plantilla orgànica municipal per a l’exercici 2021, en els termes
que consten a l’ANNEX que s’incorpora al present acord i que es concreten en:
 Reclassificació com a plaça laboral Peó de manteniment AP, incrementant la
dotació existent en una plaça més, d’una plaça vacant Educador/a de l’àmbit de
l’àmbit laboral que decrementa en una dotació.
SEGON: ORDENAR la publicació de l’ANNEX al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
TERCER: REMETRE, còpia de la plantilla rectificada a la Generalitat de Catalunya
mitjançant la plataforma EACAT, en aplicació de l’article 127 del Real Decret Legislatiu
788/1986, de 18 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local.
ANNEX PLANTILLA MODIFICADA
PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT CELRÀ 2021
Denominacions

Grup,
Places Vacants
Subgrup

Observacions

A) Funcionaris de carrera
1. Escala de funcionaris d’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional
1.1. Subescala de Secretaria
1.1.1. Secretaria d'Entrada
1.2. Subescala d'Intervenció-Tresoreria
1.2.1. Intervenció d'Entrada
1.2.2. Tresorer/a
2. Escala d’administració general
2.1. Subescala Gestió
2.1.1. Tècnic/a
2.2 Subescala Administrativa
2.3. Subescala Subalterns
2.3.1. Notificador-Assentador de
mercats

A1

1

----

A1
A1

1
1

1
1

A2
C1

2
4

-----

E

1

---

1 a cobrir per PI
A cobrir per PI o FUN

3. Escala d'administració especial
3.1. Subescala Tècnica
3.1.1. Arquitecte/a
3.1.2. Tècnic/a de medi ambient

A1
A2

1
1

1
--

C2

3

3

A1
A1

1
1

1
1

A2
A2/C1
A2
A2
A2
A2

1
1
1
2
1
1

--1
------1

Tècnic/a de joventut
Encarregat/da EDAR

A2
A2

1
1

1
1

Subgrup C1
Administratiu/va
Tècnic/a auxiliar de gestió cultural
Tècnic/a auxiliar de joventut
Tècnic/a auxiliar de biblioteca
Educador/a
Tècnic auxiliar de medi ambient
Tècnic/a auxiliar de noves tecnologies
Tècnic/a auxiliar d'esports

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

6
1
1
2
10
1
1
1

1
1
1
1
4
----1

Subgrup C2
Auxiliar administratiu/va
Paleta
Oficials

C2
C2
C2

5
1
2

3
1
1

AP
Peó de manteniment
Conserge d'equipaments
Netejador/a
Ajudant
Operàries menjador
Operàries via pública

AP
AP
AP
AP
AP
AP

6
4
3
2
2
2

5
4
3
2
2
2

68

43

a cobrir per PI

3.2. Subescala de serveis especials
3.2.1. Vigilants

B) Personal laboral

Categoria laboral
Subgrup A1
Director/a gerent EMD
Professor/a EMD
Subgrup A2
Gestor serveis públics municipals
Director/a -Educador/a
Cap d'estudis - Educador/a
Tècnic/a de promoció econòmica
Tècnic/a educació
Tècnic/a de cultura

TOTAL PERSONAL

a extingir 1 PI plaça A2; 4 C1
a extingir per cobertura plaça A2
a extingir per cobertura plaça A2

a extingir cobertura PI plaça A2

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (12)
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 JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports, Promoció Econòmica i Habitatge, que explica que es tracta de fer un canvi de
figures professionals: la d’una plaça d’educadora que actualment no ocupa cap
persona per la d’un peó de la brigada municipal.
La baixada demogràfica i l’estabilitat de la població farà que les matriculacions
d’infants a les escoles bressol minvi i sobrarà aquesta plaça d’educadora.
En canvi, la brigada municipal és la mateixa que quan el municipi tenia el 50 %
d’habitants que ara i sense tantes zones verdes i carrers que s’han construït els
darrers quinze anys.
El Sr. Bartis indica que donat que la normativa ho permet, es farà una reclassificació
de la plaça d’educadora de les escoles bressol a una plaça de peó de la brigada
municipal, ja dotada pressupostàriament.

11. MOCIÓ DE GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE REBUIG ALS PROJECTES DE
CENTRAL EÒLICA(QUES) / FOTOVOLTAICA(QUES) PREVISTOS ARREU DEL
TERRITORI (expedient x640/2021).
El Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per l’emergència climàtica i l’impuls a les
energies renovables, aprovat pel Parlament de Catalunya, ha comportat una allau de
sol·licituds de noves centrals eòliques i fotovoltaiques, obrint la porta a corporacions que
defensen projectes merament especuladors, de canvi de l’ús del sòl agrícola encobert i
sense control i que tindran greus efectes sobre la nostra pagesia, el paisatge i el medi
natural del municipi.
Un Decret Llei aprovat d’urgència i d’esquena a l’ecologisme, amagant interessos polítics
i econòmics, que promou la liberalització del sector de les energies renovables, afavorint
a les grans corporacions i posant en risc la conservació d’activitats econòmiques
tradicionals i d’espais naturals (protegits o no) i estratègics del territori català.
Davant la precarietat que pateix el sector primari, molts pagesos s’estan plantejant
seriosament cedir a les ofertes de lloguer o compra de les seves terres per part de les
promotores. Però aquesta no és la solució pel sector, calen polítiques agràries reals i
efectives que dignifiquin la pagesia i que siguin capaces de revertir la falta de relleu
generacional de les explotacions, l’abandó de la terra i el despoblament rural.
Cal alertar també que aquests projectes es volen construir a la Catalunya rural, lluny

dels grans nuclis consumidors d’energia, cosa que suposa un alt cost en el transport de
l’energia, tant per les infraestructures necessàries com pel malbaratament d’energia que
es perd pel camí.
L’impuls de les energies renovables no es pot fer d’esquena al territori i encara menys
en funció dels interessos d’empreses privades.
Des de fa anys ens trobem immerses en una situació d’emergència climàtica que
evidencia la necessitat d’abandonar definitivament el consum de combustibles fòssils i
substituir-los per les energies renovables. Tanmateix cal que aquesta transició
energètica es faci amb plena sobirania territorial i popular, de forma col·laborativa,
apostant per un nou model energètic i de consum que sigui capaç de decréixer i de
produir allà on es s’ha de consumir.
Per això ens cal una planificació de la implantació territorial de les energies renovables,
amb consens del territori i de les administracions locals, capaç de blindar els interessos
especulatius de les grans corporacions i, alhora, que fomenti l’autoproducció a través de
comunitats energètiques i xarxes de consum locals.
Cal democratitzar l’energia perquè és un recurs essencial. El sistemes de generació
d’energia de fonts renovable són accessibles i fan econòmicament viable que aquesta
democratització es porti a terme a nivell local. Cal apostar per projectes adaptats a les
necessitats locals, i avançar en el camí de recuperar sobirania energètica a nivell local i
com a país.
Volem començar una transició energètica complerta, és a dir utilitzant energia verda i
on el control de la producció, distribució i comercialització estigui sota control públic i/o
ciutadà.
Cal aturar les centrals eòliques / fotovoltaiques que ja s’han aprovat o estan en tràmit
arreu del país, i a les comarques gironines en particular on trobem una macro central
eòlica marítima entre Cadaqués i Begur o diferents centrals eòliques a l’Alt Empordà.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. Manifestar el rebuig als projectes privats de centrals eòliques/fotovoltaiques
projectats arreu del país que es situen en sòl agrícola i/o forestal.
Segon. Iniciar una campanya de sensibilització destinada a la població i implicant
especialment els agents del sector agrari.
Tercer. Adherir-se al MANIFEST PER UN MODEL ENERGÈTIC SOSTENIBLE promogut per
la Federació Ecologistes de Catalunya (s’adjunta annex).
Quart. Instar al Parlament de Catalunya perquè derogui el Decret Llei 16/2019 i iniciï un
procés legislatiu complet que repensi una estratègia de país consensuada entre els
diferents agents afectats.
Cinquè. Instar el Parlament de Catalunya perquè aprovi una moratòria en la tramitació
dels projectes actuals, amb efecte retroactiu, fins tenir un nou reglament i una
planificació territorial de la implantació de renovables.
Sisè. Instar el Parlament de Catalunya a iniciar els tràmits per aprovar la Llei de
Transició Energètica abans del 2022.
Setè. Impulsar una forma legal que garanteixi el control i la participació ciutadana en
una comunitat energètica local, liderada per l’ajuntament i que fomenti l’autoconsum

energètic municipal i privat, que incideixi en la producció (també d’energia renovable),
la comercialització així com en la planificació de noves instal·lacions.
Vuitè. Promoure el debat públic en favor de l’autoconsum, de les energies renovables i
del model de producció distribuïda.
Novè. Valorar la creació d’una comercialitzadora elèctrica local, que podria ser en format
cooperativa, per facilitar l’adquisició d’energia verda per part de tots els ciutadans del
municipi i poder lluitar contra la pobresa energètica.
Desè. Comunicar aquests acords als Departaments de Territori i d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya / a la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica i Conselleria de Política Territorial, Obres
Públiques i Mobilitat.
ANNEX
Aquest manifest és promogut des de la Federació Ecologistes de Catalunya, però vol ser
una eina transversal perquè ajuntaments, ens locals, empreses, sindicats agraris,
agents econòmics de tots els sectors, universitats i centres de recerca científica,
plataformes ciutadanes, entitats ecologistes i altres tipus d’entitats i organitzacions
vulguin adherir-se i sumar la seva veu i treball per assolir un model energètic sostenible
com el que defensa el Manifest.
Manifest ‘Per un model energètic sostenible a Catalunya’
Demanem un altre model d’implantació de les energies renovables que sigui
participatiu, sostenible, respectuós amb els espais naturals, la biodiversitat, els
paisatges, el patrimoni cultural i els espais agraris.
Arran de l’aprovació, el novembre de 2019, del Decret Llei 16/2019, de 26 de
novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies
renovables, s’ha iniciat una acceleració en la tramitació de projectes de centrals
eòliques i fotovoltaiques que estan afectant molt negativament i posant en greu perill el
futur de molts espais naturals de gran importància ecològica, de paisatges de valor
incalculable, de zones d’importància geològica, històrica i cultural, d’àrees importants
pel futur d’una agricultura de qualitat i en greu perill la conservació de biodiversitat i
afavorint la seva pèrdua, causant la mort de milers d’espècies en perill d’extinció i
alterant els seus hàbitats. A més s’està afectant molt severament la qualitat de vida i el
futur de la gent que viu al món rural.
Aquest Decret Llei s’està aplicant de forma autoritària, generant una gran indefensió en
els territoris afectats. S’estan tramitant els projectes obviant els processos de
participació i diàleg amb els ajuntaments, els sectors econòmics, socials i ambientals,
que haurien de permetre fer possible, mitjançant un procés de concertació, l’aplicació
dels criteris més bàsics d’equilibri territorial, racionalitat i eficiència energètica.
A Catalunya, a hores d’ara, s’estan tramitant centenars de projectes que afectaran
molts milers d’hectàrees. Bona part de les nostres muntanyes tenen projectes de
centrals eòliques i milers d’hectàrees de plana estan afectades per projectes
fotovoltaics. També s’han presentat els primers projectes de centrals eòliques marines.
Aquestes centrals, junt amb les infraestructures i obres que caldria portar a terme
(instal·lació de centenars de quilòmetres de noves línies elèctriques, l’obertura de noves
pistes i accessos a zones naturals, la instal·lació de centrals transformadores d’energia,
etc.) provocaran una transformació, sense precedents, del paisatge de Catalunya i uns
gravíssims impactes ambientals i socioeconòmics al món rural, de conseqüències
imprevisibles.

La concentració de projectes de producció energètica en zones rurals, poc poblades, on
el terreny és més barat per les empreses elèctriques, compromet els projectes de
desenvolupament basats en la valorització dels productes de la terra i en el turisme de
qualitat, que són el futur de molts territoris. A més no resolt cap de les problemàtiques
del món rural: envelliment de la població, manca de relleu generacional a l’agricultura,
manca de serveis i despoblament. La instal·lació d’aquestes centrals energètiques, a
més, no deixa riquesa, no crea ocupació i no fixa la gent al territori ni n’atrau de nova.
A Catalunya, lluny de frenar i ordenar aquesta situació, s’està facilitant que siguin les
empreses promotores les que marquin les regles del joc. S’està permetent que siguin
les empreses les que decideixin els indrets on ubicar els seus projectes, sense importar
els greus impactes que provocaran i, fins i tot, que siguin les empreses les que
decideixin el futur de l’activitat agrària i del turisme rural en molts pobles del nostre
país.
L’actual model d’implantació de les energies renovables i el mateix Decret Llei 16/2019
incompleixen allò que determina la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que
en el seu article 19, corresponent a l’energia, diu:
«1. Les mesures que s’adoptin en matèria d’energia han d’anar encaminades a la
transició energètica cap a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i
descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que redueixi la
vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l’accés a l’energia com a
bé comú, i concretament han d’anar encaminades a:
[…]
1.
b) Promoure les energies renovables, que s’han de desenvolupar,
sempre que sigui possible, aprofitant els espais ja alterats per l’activitat
humana, i minimitzar així l’ocupació innecessària del territori.
[…]
6.
La planificació energètica i la mitigació del canvi climàtic s’han d’elaborar
de manera integrada. S’ha de tenir en consideració especial el principi de justícia
social en aquelles persones, col·lectius, sectors econòmics i territoris que puguin
resultar més afectats per la transició energètica.»
Actualment a Catalunya tenim 29.372 hectàrees de polígons industrials, de les quals
13.201 es troben a l’àrea metropolitana de Barcelona. En aquests polígons hi trobem
milions de metres quadrats de teulades industrials aptes per acollir instal·lacions de
producció fotovoltaica. També tenim milers d’hectàrees de baix interès
ambiental, paisatgístic, agrícola i cultural, lligades a actuals infraestructures, a vies de
comunicacions, a zones industrials, a zones d’activitat portuària o a zones periurbanes
degradades, on trobem un gran potencial de producció energètica.
Lluny d’acomplir els dictàmens de la Llei 16/2017 la totalitat de centrals d’energies
renovables que s’estan tramitant, exceptuant les d’autoconsum, s’ubiquen fora
d’aquests polígons industrials i de les zones periurbanes degradades, perseguint un sol
objectiu: aconseguir terrenys més barats per reduir despeses i augmentar els beneficis,
a costa de crear uns impactes ambientals i socials, que poc preocupen a les empreses
elèctriques.
Davant d’aquesta GREU i INSOSTENIBLE situació DEMANEM als partits polítics i al
Govern de la Generalitat:
1. La derogació del Decret Llei16/2019, que es va aprovar sense participació pública ni
l’avaluació ambiental estratègica, com exigeix la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny
de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi

ambient i que està provocant uns importants i greus impactes ambientals, paisatgístics,
sobre el patrimoni natural, geològic, cultural, i agrari de Catalunya i sobre la qualitat de
vida i el futur de la població rural, tot creant uns greus desequilibris socioeconòmics en
el món rural.
2. La paralització immediata de la tramitació de tots els
excepte els projectes d’autoconsum i els d’iniciativa pública o
sostenibilitat i aprofitin el sòl urbà o industrial o les seves
moratòria fins a la redacció i aprovació d’un pla de transició
seva implantació de forma sostenible.

projectes de renovables,
privada que es basin en la
edificacions, aplicant una
energètica que n’ordeni la

3. La redacció i aprovació d’un pla d’implantació de les energies renovables que permeti
una transició energètica real, basada en les renovables i que segueixi el model de
l’energia distribuïda, on l’energia es produeixi a prop dels llocs de consum i situant les
centrals productores d’energia en els polígons industrials, en zones periurbanes
degradades, de baix valor ambiental i agrari, en zones de concentració
d’infraestructures, en zones d’activitat portuària, utilitzant els sostres urbans, etc.
Aquest model d’implantació ha de ser participatiu, sostenible i compatible amb la
preservació dels espais d’interès ecològic, paisatgístic, geològic, cultural, històric i agrari
i compatible amb la conservació de la biodiversitat i de la qualitat de vida de les
persones del medi rural.
Aquesta implantació ha de ser controlada per l’administració que n’ha de marcar les
condicions prèvies que han de complir els projectes i establir en quins indrets es poden
ubicar aquestes instal·lacions.
4. Un cop aprovat el pla de transició energètica cal implementar la transparència en la
tramitació dels projectes de centrals energètiques que ha de facilitar l’accés a la
informació i la participació de les parts interessades. Actualment els projectes es
tramiten sense vetllar per aquesta transparència, dificultant l’accés a la informació, la
presentació d’al·legacions i el coneixement de l’estat de tramitació administrativa.
5. Redactar un nou Pla de l’Energia de Catalunya (PECAT). El que teníem ara tenia una
vigència fins al 2020, així, doncs, ja està caducat. Cal elaborar un nou PECAT
permetent la participació activa en la seva elaboració. El PECAT, entre altres aspectes,
ha de definir les necessitats energètiques i les fons de producció des d’una òptica de
contenció del canvi climàtic i foment de les energies renovables amb participació social.
Cal que s’estableixi ben clarament que la producció d’energia de fonts renovables
substituirà a l’energia produïda per les nuclears, les tèrmiques, les incineradores i la
resta de fonts productores d’energia que no siguin renovables o que comportin
problemes ambientals i que es farà una verdadera transició energètica, marcant les
condicions d’aquesta transició. Aquesta transició energètica ha de marcar un nou
paradigma on es prioritzin les polítiques d’estalvi, reducció i d’eficiència energètica.
Cal que el pla doni un impuls, tant pel que fa a normativa com pel que fa al suport
financer, als projectes de producció d’energia renovable pública, promoguts pels
municipis o altres administracions o per cooperatives o grups locals, que es basi en
l’aprofitament dels sostres, dels espais urbans, industrials o l’aprofitament d’altres
espais degradats, sense valor ambiental, paisatgístic ni agrari.

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

Vots a favor (12)
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 JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut les següents INTERVENCIONS:
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports, Promoció Econòmica i Habitatge, que explica que es tracta d’una proposta
que presenta el GM de la CUP AMUNT en relació amb tot el que ha suposat el Decret
llei 16/2019, de mesures urgents per l’emergència climàtica i l’impuls a les energies
renovables, aprovat pel Parlament de Catalunya.
El Sr. Bartis indica que segurament aquest Decret llei s’ha fet amb la bona voluntat de
potenciar les energies renovables però no s’ha tingut en compte que les grans
corporacions ara poden instal·lar grans parcs de plaques solars i parcs eòlics i que
poden tombar una activitat productiva agrícola que dóna de menjar a tot aquest
territori, a més de destrossar-lo.
És una moció que no està en contra de les energies renovables, tot al contrari. Però sí
perquè aquestes siguin democratitzades i es puguin tallar els monopolis de les grans
empreses i que les energies renovables puguin ser gestionades des dels àmbits locals.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Anna Maria Coll Pascual, representant del GM
FC-ERC-AM, que indica que el seu grup està d’acord en la majoria dels punts i votarà
a favor. Creu que fa falta una molt bona planificació de les energies renovables al
territori i des de la Diputació de Girona s’està treballant per crear comunitats
energètiques amb energia de quilòmetre zero. La democratització de l’energia és
bàsica per tal que les grans corporacions no siguin les mestresses de l’energia i cada
vegada cal empoderar més la ciutadania per poder fer aquest canvi de model i que la
gent sigui un model actiu participatiu i responsable.
Finalment, la Sra. Coll indica que està d’acord que aquest canvi de model ha de
començar a l’àmbit local però ha de ser supramunicipal i, sobre tot, amb una visió de
país.
El Sr. Bartis respon que va estar a la reunió que es va fer entre el Consell Comarcal
del Gironès i la Diputació de Girona i allà es va entendre que la idea que es planteja
del govern i des de la Diputació va en aquesta línia de no fomentar la plantació de
molins de vent ni plaques solars i que tot s’adreci a l’autoconsum.

II
PART DE CONTROL
13. DONACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ RELATIU A LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS DEL PRIMER TRIMESTRE DE
2021 (expedient x589/2021).
Es dona compte de l’informe d’intervenció en relació a la morositat en les operacions
comercials corresponent al primer trimestre del 2021, que resulta del tenor literal següent:
INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte : “Compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent al primer trimestre
del 2021
Primer.
El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.”
I, segons el punt 4 de l’esmentat article:
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts
atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
requerir la remissió dels informes esmentats

en el ple de la corporació local,
òrgans competents del Ministeri
territorial, als de les comunitats
d’autonomia respectius, tinguin
Aquests òrgans poden igualment

Segon. Terminis de pagament
De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de
pagament estan establerts en 30 dies.
Tercer. Informació trimestral en relació als pagaments realitzats en el primer
trimestre de 2021.
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als
pagaments realitzats, durant el tercer trimestre de 2021 és :

Pagaments realitzats en el trimestre
Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal
Pagaments fora termini legal
Total primer trimestre

Període
mitjà de
pagament
(dies)
7,96
7,96

Nombre de
pagaments

Import total

%

860

814.637,70

100%
0%

860

814.637,70

100%

Quart. Interessos de demora satisfets
S’informa que durant l’exercici no s’han
incompliment de terminis de pagament.

satisfet

interessos

de

demora

per

Cinquè. Informació relativa a les factures pendents de pagament a la
finalització del trimestre :
D’acord amb els registres comptables les factures o documents justificatius pendents
de pagament a la finalització del trimestre són :
Factures o documents justificatius pendents de
pagament al final del trimestre
Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal
Pendent pagament al final del trimestre fora termini legal
Total primer trimestre

Període
mitjà de
pagament
(dies)
2,23
2,23

Nombre de
pagaments

Import total

%

45

69.106,40

100%
0%

45

69.106,40

100%

Cinquè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de
tres mesos sense haver reconegut la despesa.
De conformitat amb el que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la
Corporació que no consta, d’acord amb el registre de factures, que s’hagi produït cap
demora en la tramitació del reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin
transcorregut mes de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la
seva aprovació.
Sisè.
De conformitat amb el que disposa l’article 4.4 aquest informe s’ha de remetre als
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.

El Ple resta assabentat.

14. 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 330/2021
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. Laura Moragas
Mollfulleda com a educadora de les escoles bressol municipals, realitzant una jornada
laboral de 25 hores setmanals amb efectes des del dia 6 d’abril de 2021. Modalitat del
contracte: interinitat, per substituir la Sra. Laura Reinoso Casals, que es troba de
baixa per IT, o bé fins a la finalització del curs escolar 2020-2021.
Decret 340/2021
A petició de la interessada, s’accepta que la Sra. Núria Rovira Sala, administrativa,
torni a realitzar la seva jornada completa de 37,5 hores setmanals amb efectes a

partir del dia 19 d’abril de 2021. La Sra. Rovira gaudia de la reducció d’un terç de la
seva jornada laboral per atendre el seu fill menor de 6 anys.
Decret 358/2021
Es concedeix a la Sra. Laura Morgado Gascón, educadora de les escoles bressol
municipals, la reducció d’un terç de la jornada de treball per atendre la seva filla
menor de 12 anys, amb efectes a partir del dia 25 d’abril de 2021 i sent la seva nova
jornada de treball de 25 hores/setmanals.
Decret 377/2021
Es nomena vigilant municipal (funcionari en pràctiques de l’escala d’administració
especial, subescala de serveis especials, subgrup C2) el Sr. Tomàs Ortega Martin, amb
efectes a partir del dia 22 d’abril de 2021 i per un període de dos mesos. Si el Sr.
Ortega supera aquest període de practiques, serà proposat per l’Alcaldia per nomenarlo funcionari amb la modalitat d’interinitat fins que la plaça quedi coberta en propietat.
El Sr. Ortega farà una jornada de 37,5 hores/setmanals.
El Ple resta assabentat.

15. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.
L’alcalde dóna compte dels decrets d’Alcaldia que abasten del número 338/2021, de 8
d’abril, fins al número 450/2021, de 6 de maig, i que són els següents:
Nº de Decret
2021DECR00045
0
2021DECR00044
9
2021DECR00044
8
2021DECR00044
7
2021DECR00044
6
2021DECR00044
5
2021DECR00044
4
2021DECR00044
3
2021DECR00044
2
2021DECR00044
1
2021DECR00044
0
2021DECR00043
9
2021DECR00043
8
2021DECR00043

Títol
Àrea
DEC CONVOCATORIA PLE 11 DE MAIG DE 2021 SGI - SECRETARIA GENERAL I
06052021
INTERVENCIÓ
DEC CONTRACTACIÓ SRA. JUDITH TORRES COM A
RH - RECURSOS HUMANS
TÈCNICA AUX. BIBLIOTECA 05052021
DEC APROVACIO LIQ TAXA MENJADOR E BRESSOL
INT - INTERVENCIO
ABRIL 05052021
DEC 447-21 DESESTIMAR BAIXA TAXA DANSA SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
RE2292 PER FORA TERMINI E SOLER 05052021
TRESORERIA
DEC ADQUISICIÓ NÍNXOL 311-2 SRA. ESGLEYES SGI - SECRETARIA GENERAL I
05052021
INTERVENCIÓ
DEC DECRET XARXA PARAPILOTES CAMP FUTBOL
ES - ESPORTS
04052021
DEC TARGETA APARCAMENT SR. MIGUEL MORALES
SS - SERVEIS SOCIALS
04052021
DEC
DECRET
APROVACIO
REMESA
F2021-19 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
04052021
TRESORERIA
DEC ALTES DURANT ABRIL E BRESSOL PER QUOTA
INT - INTERVENCIO
MAIG21 04052021
DEC APRAVACIO FACT VENDA PAPER I CARTRO
MA - MEDI AMBIENT
NOV2020 A FEBRER 2021 30042021
DEC DECRET AUTORITZACIO DIJOUS MERCAT
AL - ALCALDIA
RECICLATGE 30042021
DEC
MODIFICACIÓ
CONTRACTE
SRA.
LAURA
RH - RECURSOS HUMANS
MORAGAS - EDUCADORA 30042021
DEC CONTRACTACIÓ SRA. RAQUEL PEREZ DELGADO
RH - RECURSOS HUMANS
COM A EDUCADORA 30042021
DEC EXTINCIÓ RELACIÓ LABORAL SRA LAURA
RH - RECURSOS HUMANS

7
2021DECR00043
6
2021DECR00043
5
2021DECR00043
4
2021DECR00043
3
2021DECR00043
2
2021DECR00043
1
2021DECR00043
0
2021DECR00042
9
2021DECR00042
8
2021DECR00042
7
2021DECR00042
6
2021DECR00042
5
2021DECR00042
4
2021DECR00042
3
2021DECR00042
2
2021DECR00042
1
2021DECR00042
0
2021DECR00041
9
2021DECR00041
8
2021DECR00041
7
2021DECR00041
6
2021DECR00041
5
2021DECR00041
4
2021DECR00041
3
2021DECR00041
2
2021DECR00041
1
2021DECR00041
0
2021DECR00040
9
2021DECR00040

REINOSO 30042021

SPU - SERVEIS PÚBLICS,
DEC
JOAN BACH SUBMINISTRAMENT 7 PANYS
INFRAESTRUCTURA URBANES,
AJUNTAMENT 30042021
SUBMINISTRAMENT
DEC
DECRET
INCOACIO
CONTRACTE
SERVEI
ES - ESPORTS
ACTIVITATS ESPORTIVES 10032021
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
DEC
PERE
MARTIN
ACTUACIO
URGENT
INFRAESTRUCTURA URBANES,
CTRA_PALAMOS 122 29042021
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
DEC JOAN MATACAS REPINTAR ESCULTURA CAP
INFRAESTRUCTURA URBANES,
CELRA 29042021
SUBMINISTRAMENT
PECO - PROMOCIÓ
DEC
SOLICITUD
SUBVENCIO
TASTETS
DDGI
ECONÒMICA, OCUPACIÓ,
23042021
COMERÇ I CONSUM
DEC FRACCIONAMENT DEUTE E BRESSOL C SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
FERNANDEZ 27042021
TRESORERIA
URB - URBANISME, SERVEIS
DEC JOSEP M MARTI CULUBRET 27042021
TERRITORI, ACTIVITATS
DEC DEVOLUCIO AVAL TANCAMENT PORXO PISCINES
ST - SERVEIS TECNICS
27042021
DEC ORDRE DEL DIA Junta GOVERN 4MAIG SGI - SECRETARIA GENERAL I
28042021
INTERVENCIÓ
DEC CONVOCATORIA CID 4 DE MAIG DE 2021 SGI - SECRETARIA GENERAL I
28042021
INTERVENCIÓ
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
DEC
JOSEP
SITJA
ARRANJAMENT
INSTAL
INFRAESTRUCTURA URBANES,
ELECTRIQUES CENTRE CULTURAL 28142021
SUBMINISTRAMENT
DEC RECTIF DEC AMPLIACIO TERMINIS CONTROL URB - URBANISME, SERVEIS
INICIAL 27042021
TERRITORI, ACTIVITATS
DEC
DECRET
APROVACIO
REMESA
F2021-18 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
27042021
TRESORERIA
DEC CTE SERVEIS REDACC PROJ I DIRECC SGI - SECRETARIA GENERAL I
ASSECATGE EDAR 27042021
INTERVENCIÓ
DEC CTE MENOR SERV REDACCIO PROJ I SGI - SECRETARIA GENERAL I
DIRECCIONS COBERTA EDAR 27042021
INTERVENCIÓ
DEC CONSTITUCIÓ BORSA VIGILANTS MUNICIPALS
RH - RECURSOS HUMANS
26042021
URB - URBANISME, SERVEIS
DEC MARCELA COJANU 27042021
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
DEC ENRIC VILA VICENTE 26042021
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
DEC GIRONA DISSENY TECNIC SL 27042021
TERRITORI, ACTIVITATS
DEC MODIF TERMINI CONTROL INICIAL ACTIVITAT URB - URBANISME, SERVEIS
FAI BERTI SL 20042021
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
DEC JOEL SAUS RAURELL 27042021
TERRITORI, ACTIVITATS
INCOACIÓ
PROCEDIMENT
SELECTIU
RH - RECURSOS HUMANS
ADMINISTRATIVA/U INTERÍ RÈGIM LABORAL
DEC LLIC CONDUC GOS POT PERILL MANUEL
MA - MEDI AMBIENT
MARTINEZ CABALLERO 23042021
DEC DECRET APROVACIO PLEC CONDICIONS
CON - CONTRACTACIÓ
EDUCACIO 23042021
DEC PAGAMENT PERCENTATGE SUBV COM PROP SGI - SECRETARIA GENERAL I
EDIFICI SANT FELIU 6 26042021
INTERVENCIÓ
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
DEC
JOSEP
SITJA
AMPLIACIO
SISTEMA
INFRAESTRUCTURA URBANES,
CLIMATITZACIO CC LA FABRICA 14042021
SUBMINISTRAMENT
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ
DEC REDISSENY WEB 05022021
DE LES PERSONES
DEC CONTRACTE PRIVAT REALITZACIÓ ESPECTACLE
CU - CULTURA, FESTES,
HOME ORQUESTRA PEYU 23042021
SERVEIS CULTURALS
DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE ATRAPA LA
CU - CULTURA, FESTES,
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2021DECR00040
7
2021DECR00040
6
2021DECR00040
5
2021DECR00040
4
2021DECR00040
3
2021DECR00040
2
2021DECR00040
1
2021DECR00040
0
2021DECR00039
9
2021DECR00039
8
2021DECR00039
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2021DECR00039
6
2021DECR00039
5
2021DECR00039
4
2021DECR00039
3
2021DECR00039
2
2021DECR00039
1
2021DECR00039
0
2021DECR00038
9
2021DECR00038
8
2021DECR00038
7
2021DECR00038
6

FESTA 23042021
DEC AUTORITZACIO EMMEAGATZEMATGE RESIDUS
PERILLOSOS CECAM 19042021
DEC CONTRACTE MENOR SERVEI TECNIC LLUM I SO
ESPECTACLE HOME ORQUESTRA 22042021
DEC IMPRESSIO LLIBRET EMDC 21-22 21042021
DEC ELIA BORRAS SUPORT COMUNICACIO ABRIL
MAIG 21042021
DEC revisió i manteniment estació MT EDAR
22042021
DEC DECRET ACCEPTACIO SUBVENCIO OSIC ARXIU
22042021
DEC CONTRACTACIO COMPLEMENTARIA UNA DENT
SOTA EL COIXÍ 22042021
DEC PAG DIETES ASSIST A ORGANS GOVERN ABRIL
21042021
DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS TECNICS DIA
INTERNACIONAL DANSA 22042021
DEC
CONTRACTE
MENOR
SERVEIS
TECNICS
AUDIOVISUALS CELRA 22042021
DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS REPORTATGE
FOTOGRAFIC CELRA 22042021
DEC CONTRACTE MENOR SUBMIN CASTELL FOCS
22042021
DEC CONTRACTACIO MANTENIMENT I REPARACIONS
RADIO CELRA 22042021
DEC AUTORITZACIÓ PAGAMENT NÒMINA D'ABRIL
21042021
DEC INCOACIOPROCEDIMENT SANCIONADOR PER
INFRACCIO ADMINISTRATIVA 21042021
DEC INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR PER
INFRACCIO ADMINISTRATIVA 21042021
DEC CONTRACTACIO FRANCESC BRAVO 21042021
DEC CONTRACTE PRIVAT CONCERT LAS KARAMBA
20042021
DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS TECINCS SO I
LLUMS THE TYETS 21042021
DEC CONTRACTE PRIVAT CONCERT THE TYETS
20042021
DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE AMB P DE
PALLASSO 20042021
DEC ESPORTS APROVACIO LIQUIDACIONS GENERMARÇ REDUCCIO COVID I ABRIL-JUNY 21042021

2021DECR00038
5

DEC TELECTA ALARMA NAU BRIGADA 14042021

2021DECR00038
4

DEC
JOAN
CASAMITJANA
DESBROSSADORA 14042021

2021DECR00038
3

DEC NETEGES
20042021

2021DECR00038
2
2021DECR00038
1
2021DECR00038
0
2021DECR00037
9
2021DECR00037
8

DEC
DECRET
APROVACIO
REMESA
F2021-17
20042021
DEC CONTR DOCENTS EMDC D VERTICAL 3TRIM
2021 20042021
DEC OCUPACIO VIA PUBLICA CARRER PARETS 11
20042021
DEC ARXIU EXPEDIENT LLIC NALCO ESPAÑOLA
X2019_256 20042021

EL

DOFI

NETEJA

ADQUISICIO
CENTRE

CIVIC

DEC CONTRACTACIO TAULES INTERES 19042021

SERVEIS CULTURALS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ
DE LES PERSONES
CON - CONTRACTACIÓ
ST - SERVEIS TECNICS
CON - CONTRACTACIÓ
CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
RH - RECURSOS HUMANS
CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
COM - COMUNICACIO
RH - RECURSOS HUMANS
MA - MEDI AMBIENT
MA - MEDI AMBIENT
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ
DE LES PERSONES
CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ
DE LES PERSONES
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
PAC - PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

2021DECR00037
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2021DECR00035
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8
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2021DECR00035
1
2021DECR00035
0
2021DECR00034
9
2021DECR00034
8
2021DECR00034
7
2021DECR00034

DEC NOMENAMENT SR. TOMÀS ORTEGA COM A
VIGILANT 20042021
DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE THE BEAUTY
OF IT 20042021
DEC SERVEI DE FORMACIÓ DESPLEGAMENT LLEI
11/2014 DIVERSITAT GÈNERE I SEXUAL 07042021
DEC IMPRESSIO MATERIAL QUETZAL 16042021

RH - RECURSOS HUMANS
CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
JO - JOVENTUT
JO - JOVENTUT

SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
DEC PAGAMENT SEGONA PART SUBVENCIO ANIMAL A
CU - CULTURA, FESTES,
L'ESQUENA 2020 19042021
SERVEIS CULTURALS
DEC DELEGACIO ALCALDIA 19042021

DEC DECRET INCOACIO CONTRACTE 19042021

CON - CONTRACTACIÓ

DEC AUTORITZACIO CONCERT PRIMAVERA EL
TERRAT DE CELRA 2021 16042021
DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE CARRERS DE
VIDRE 14042021

CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
DEC
CENTRALCONTROL
24_CENTRALITZACIO
INFRAESTRUCTURA URBANES,
CONTROL ALARMES ANUAL 14042021
SUBMINISTRAMENT
URB - URBANISME, SERVEIS
DEC E DISTRIBUCION ELECTRICA SLU 13042021
TERRITORI, ACTIVITATS
DEC CONTROL VESPA ASIATICA 16042021
DEC servei REPARACIO BOMBA 3 BOMBAMENT EDAR
16042021
DEC APROVACIO REMESA F2021-16 16042021
DEC MODIF CONCEPTE TREBALLS CTE MENOR OBRES
14042021
DEC ELASA SA 15042021
DEC COMUNITAT PROPIETARIS PARETS 11 15042021
DEC ARNAU MARTINEZ VIZCAINO 15042021
DEC ORDRE DEL DIA JUNTA GOVERN 20ABRIL
15042021
DEC DEC REDUCCIÓ UN TERÇ JORNADA DE TREBALL
LAURA MORGADO 15042021
DEC APROVACIÓ CONVENI CESSIÓ DEAS 09042021
DEC APROVACIÓ NÒMINA COMPLEMENTÀRIA MARÇ
14042021

MA - MEDI AMBIENT
ST - SERVEIS TECNICS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
ST - SERVEIS TECNICS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
CON - CONTRACTACIÓ
RH - RECURSOS HUMANS
ES - ESPORTS
RH - RECURSOS HUMANS

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
SGI - SECRETARIA GENERAL I
DEC PRORROGA CONNEXIO PAPYRUS 2122 13042021
INTERVENCIÓ
DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE UNA DENT
CU - CULTURA, FESTES,
SOTA EL COIXI 13042021
SERVEIS CULTURALS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
DEC APROVACIO REMESA F2021-15 13042021
TRESORERIA
URB - URBANISME, SERVEIS
DEC JOSEP BISBE VIÑAS 13042021
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
DEC JOAN XIBERTA COLL 13042021
TERRITORI, ACTIVITATS
DEC
EXECUCIO
GARANTIA
EXCAVACIONES SGI - SECRETARIA GENERAL I
AMPURDAN 31032021
INTERVENCIÓ
DEC DANSA REMESA ABRIL-JUNY 2021 14042021

DEC DIETES MEMBRES TRIBUNAL 09042021

RH - RECURSOS HUMANS

DEC DIETES MEMBRES TRIBUNAL 09042021

RH - RECURSOS HUMANS

DEC MES ANNEX 1 ESCOLA ART REMESA ABRIL-JUNY

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I

6
2021DECR00034
5
2021DECR00034
4
2021DECR00034
3
2021DECR00034
2
2021DECR00034
1
2021DECR00034
0
2021DECR00033
9
2021DECR00033
8

2021 12042021
DEC CONTRACTE PRIVAT ESPECTACLE APNEA
12042021
DEC APROVACIO FAC FER PORTA LOCAL CTRA
PALAMOS 47 29032021
DEC DEVOL DANSA D VILALLONGA - M SINGLA
12042020

TRESORERIA
CU - CULTURA, FESTES,
SERVEIS CULTURALS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
DEC JOSEP SITJA ADQUISICIO I INSTAL VALVULA
INFRAESTRUCTURA URBANES,
CALEFACCIO CAN PONAC 09042021
SUBMINISTRAMENT
DEC APROVACIO
ANNEX PROJECTE CARRIL BICI
SG - SECRETARIA
08042021
DEC JORNADA SENCERA NURI ROVIRA 08042021
DEC AJUT URGÈNCIA SOCIAL 1-2021 TAXES
MUNICIPALS FACTURES AIGUA 31032021
DEC ORDENACIO PAGAMENT IRPF I IVA 1R TRIM
2021 07042021

RH - RECURSOS HUMANS
SS - SERVEIS SOCIALS
INT - INTERVENCIO

El Ple resta assabentat.
16. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Aram Aymerich Besalú, regidor de Joventut i
Patrimoni, que diu el següent:
JOVENTUT


Young Talent: aquest concurs, organitzat pel Consell Comarcal del Gironès i
que busca i premia la tasca artística entre els joves, ja ha tancat les seves
inscripcions i s’hi han inscrit tres joves de Celrà.



S’està gravant un vídeo explicatiu sobre el Casal Jove i tota l’àrea de Joventut ,
que es passarà a totes les aules de l’Institut. La presència de la tècnica de
Joventut a cada classe explicant què es fa des de l’àrea s’ha vist complicada
amb la pandèmia i s’ha optat pel vídeo que, alhora, també es pot visionar des
de les xarxes socials.



El mes passat, juntament amb l’Escola d’Art de Celrà, es va celebrar el taller
d’art Ataca i que va consistir a pintar els bancs de la plaça de l’Ateneu. Hi ha
un vídeo molt breu penjat al canal youtube de l’Ajuntament.



El passat mes d’abril es va fer a l’Institut un taller anomenat Obrim els armaris
amb els alumnes de 4t d’ESO i que ha servit per oferir eines per entendre i
respectar la diversitat sexual, afectiva i de gènere. S’hi han treballat conceptes
com la diversitat sexual, l’expressió de gènere, la identitat de gènere i tot per
encaminar a prevenir la LGTBIfòbia.

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Albert Lopez Guardia, regidor d’Educació i Serveis
Socials, que diu el següent:
EDUCACIÓ


S’ha tancat el període de preinscripcions a les escoles bressol i la satisfacció és
bona tenint en compte les dades demogràfiques. Hi ha 40 sol·licituds

realitzades, que permeten mantenir obertes les dues escoles bressol amb els
dos grups que hi havia fins ara.


S’han resolt els premis dels treballs de recerca dels alumnes de segon de
batxillerat i el lliurament de premis es farà el dia 21 de maig. Són premis que
es concedeixen per posar en valor el talent que té el jovent avui dia, per
promoure també la recerca i la investigació i totes les capacitats derivades dels
seus coneixements i aprenentatges durant tot el seu itinerari educatiu i poderho premiar de manera significativa, i no simbòlica, per tal de poder-los motivar
en la consecució d’aquests premis.



S’ha obert el període sol·licituds de beques menjador, que estarà obert fins a
final de mes. Aquest any l’única opció per fer aquesta sol·licitud és la via
telemàtica i denuncia que es tracta d’un col·lectiu vulnerable, amb un
analfabetisme informàtic important i sovint amb la impossibilitat d’accés a les
noves tecnologies. Hi ha la figura dels agents digitals, que fins ara han estat
fent suport a tots aquests col·lectius els dilluns i els divendres a l’espai de
Promoció Econòmica però en el tràmit de sol·licitud de beques de menjador tan
sols se’ls permet l’acompanyament per via telefònica. És una situació que sobta
ja que es tracta d’un col·lectiu majoritàriament amb dificultats per entendre
l’idioma i sense mitjà informàtic i, d’una manera molt subtil, s’està carregant
als ens locals el suport per poder executar aquests tràmits. Des de
l’Ajuntament s’està treballant a conèixer com s’ha pres aquesta decisió i què es
pot fer al respecte.



Cal felicitar-se per l’acceptació que tenen les sol·licituds en les entitats
esportives, de lleure i culturals del municipi i, una vegada més, serà un estiu
actiu i educatiu i que mantindrà l’oferta educativa cultural fora del calendari
escolar.

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


El passat divendres 30 d’abril va aparèixer al municipi un obelisc situat a la
rotonda de l’Escola Aulet , que formava part de la campanya liderada per les
àrees de Cultura i Comunicació per tal de visibilitzar la nova marca cultural
Celrà Fàbrica d’Arts i la nova pàgina web Celracultura.cat
Amb l’objectiu d’aconseguir l’atenció dels mitjans de comunicació es va idear la
campanya per visibilitzar la dificultat per accedir a la premsa i per aconseguir
prou focus per presentar el nou web i la marca cultural. El nom de la nova
marca cultural es complementa amb l’eslògan Fem camí amb la cultura i que és
tota una declaració d’intencions que contribueix a visibilitzar el sentit identitari i
de compromís que té el municipi de Celrà amb les arts i la cultura en general.



S’està treballant en la segona fase de la campanya de conscienciació amb
l’àrea de Medi Ambient, que properament s’ explicarà.



Per la pluja es va haver de suspendre la inauguració del vial, prevista per a la
festa de primavera. Properament es triarà una nova data per dur-la a terme.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Sònia Fortià Martí, regidora d’Igualtat i Gent
Gran, que diu el següent:
IGUALTAT


El dia 17 de maig es commemora el Dia Internacional contra la LGTGIfòbia i
s’hi està treballant en dos projectes. El primer, relacionat amb l’alumnat de 4t
d’ESO de l’Institut de Celrà amb el projecte Obrim armaris (com ha explicat
anteriorment el regidor de Joventut) i el segon relacionat amb la formació que
es farà aquesta setmana a tot el personal de l’Ajuntament de la Llei 11/2014
per garantir els drets de les persones LGTBI i el Deure d'Intervenció de
l'Administració Pública Local en cas d'LGTBIfòbia.

GENT GRAN


Continuen les activitats presencials i per la ràdio, com fins ara.



El dia de Sant Jordi es van repartir roses a Can Ponac i tot i que el local està
tancat, van venir les usuàries a buscar les seves flors aquell dia. Va estar molt
bé.

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


Està molt satisfet de la repercussió que ha tingut la nova marca cultural de
Celrà. El web és una eina que ofereix una visió global i participativa de tot el
que és la cultura i aquest és el treball que es vol explotar i plantejar a altres
municipis: una política cultural basada en la promoció i el suport a la creació.
És una pàgina web molt àgil, que s’ha treballat pràcticament durant un any i
mig amb les tècniques de Comunicació i Cultura i convida tothom a utilitzar-la.



Festa Major: ha tingut èxit malgrat la pluja. Totes les activitats s’han pogut
dur a terme i les que no s’han celebrat segurament es posposaran per a l’estiu.
També s’està treballant amb la companyia que realitza el Ressopó i també
s’està projectant el Terrat.



La setmana passada i aquesta hi ha un estand de residències de l’escola
universitària Eram per a obres de teatre, assistides per públic de l’Institut, i
que es tracta de projectes de fi de curs del grau d’Arts Escèniques d’aquella
escola.



Pel que fa a l’Escola d’Arts, hi ha la intenció de mantenir reunions amb diversos
polítics per tal d’explicar-los el projecte.

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



A principis del mes d’abril es va adjudicar a Galanthus el trampeig de les reines
de vespa asiàtica, que durarà entre dotze i catorze setmanes.



S’ha obtingut una subvenció de la Generalitat de Catalunya per a l’arranjament
de camins, per un import d’11.561,65 €. És una subvenció que malgrat
demanar-la el 2020, la van concedir la setmana passada. Els camins pels quals
es va demanar la subvenció són el de Can Corney, el dels Àngels i el de les
Planes. Aquest últim se cimentarà uns quaranta metres degut a l’erosió que
presenta.



Pel que fa a la pregunta formulada pel Sr. David Mas durant el Ple anterior
sobre quina diferència de premis porta a porta hi ha hagut aquest any respecte
a l’any passat, aquest any se n’han atorgat 29 premis menys, tenint en compte
les dades de participació de cada habitatge.



Tècnic de l’Associació de Propietaris de Boscos de Celrà: ha realitzat 27 plans
simples de gestió forestal.

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


El 30 de maig passa per Celrà una triatló anomenada 140.6 inn, de llarga
distància i amb un punt d’avituallament a l’empresa que Tradeinn, que la
patrocina. Té sortida i arribada a Castell-Platja d’Aro. És una prova puntuable
per als campionats estatals.



El 6 de juny se celebra a Celrà la final dels Jocs Emporion de Rítmica, que
abasta els consells esportius de la regió de Girona.



El 2 de juny hi ha la trobada multiesportiva escolar de l’àmbit de la Llera del
Ter.

PERSONAL


Ja s’ha iniciat el procés per proveir la plaça que es va crear d’administrativa
lligada a les diferents àrees de serveis a les persones.

PROMOCIÓ ECONÒMICA


Cada cert temps es visiten les empreses per recordar-les que hi ha un Servei
d’Ocupació Local per tal que ens facin servir com a servei d’intermediació
laboral.



Emprenedoria: ja s’ha iniciat el procés per adjudicar una de les naus lliures del
viver d’empreses.
Actualment hi ha dos despatxos lliures al CECAM, que també serveix com a
viver d’emprenedors i ho gestiona l’Ajuntament de Celrà.





Es continuen fent els diferents cursos de formació de carretiller, ajuda a la

recerca de feina a través de les noves tecnologies amb el Consell Comarcal,
etc.
L’alcalde informa del següent:


Aprofita les reunions que es fan a les empreses per part de Promoció
Econòmica per assistir-hi i fer la seva presentació com a alcalde i per al canvi
d’impressions.



S’ha reunit amb els Mossos d’Esquadra per posar al dia tots els temes
relacionats amb la seguretat ciutadana. Feta la valoració de març a març, quasi
tots els sinistres i furts havien baixat molt excepte el robatori per internet amb
usurpació de dades, que s’ha incrementat. Des d’aquí fa una crida a vigilar
molt en aquest aspecte ja que tots som vulnerables i especialment la gent més
gran.



Ha mantingut diverses reunions amb agents del poble i amb persones que
tenen dubtes i que se’ls até a l’Ajuntament o bé telemàticament.



Demà dimecres 12 el campanar de l’església s’il·luminarà de color blau fosc
amb motiu del Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que pateix
molta gent i molta gent al poble i que serveix per a solidaritzar-nos amb totes
aquestes persones.

17. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.
No n’hi ha.
18. PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, representant del GM
JUNTSXCELRA-JUNTS, que vol felicitar a qui correspongui pel tema del monòlit ja que
va generar molt de contingut. Fins i tot la mainada a les escoles se’n va fer un tip
d’imaginar-se realment qui havia estat.
Dóna l’enhorabona perquè d’aquesta manera sí que s’ha donat a conèixer l’objectiu.
L’alcalde respon que realment va ser una estratègia de comunicació i cultura,
juntament amb els tècnics, que ha resultat un èxit i que cal felicitar-los pel rebombori
que ha comportat i la visibilitat que ha donat a l’inici de la campanya sobre la nova
marca cultural de la ciutat : 'Celrà, fàbrica d'arts'.
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.

