ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 7
Caràcter: ordinari
Convocatòria: 1a
Data: 8 de juny de 2021
Horari: de 20.00 hores a 20.45 hores
Lloc: sala consistorial de la corporació

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 8 de juny de 2021, es reuneixen a la sala
de sessions d’aquest Ajuntament, 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 pública i primera convocatòria, sota la
presidència de l’alcalde i assistits per mi, la secretària.

ASSISTENTS
Alcalde
Sr. David Planas Lladó
Tinents/es d'alcalde
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Daniel Jiménez Elvira
Sra. Montserrat Carré Dalmau
Regidors/es
Sra. Sònia Fortià Martí
Sr. Albert Lopez Guàrdia
Sr. Aram Aymerich Besalú
Sr. Robert Vilà Brugués
Sra. Anna Maria Coll Pascual
Sr. Miquel Rossell Molar
Sra. Alícia Hernández Navarro
Sr. David Mas Roselló
Secretària
Sra. Meritxell Vargas Sardà
També assisteix el Sr. Ramon Boada Oliveras, interventor.

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 DATA 11 DE MAIG 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 13 assistents.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL
2. DICTAMEN SOBRE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚMERO 20 DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE CELRÀ
(expedient x1100/2019).

ANTECEDENTS DE FET
1. En sessió plenària de data 10 de desembre de 2019 l’Ajuntament de Celrà va aprovar
inicialment els documents que integren la Modificació Puntual número 20 del Pla General
d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà, redactada per Mariné Pascual arquitectes,
relativa a tres situacions independents que tenen en comú la regulació d’usos.
Concretament:
a. Atendre les obligacions i condicionants legals de prendre mesures de protecció a
les persones al voltant dels establiments afectats per la legislació en matèria
d’accidents greus, en el sentit de prohibir certs usos a l’entorn dels establiments
afectats per la legislació d’accidents greus.
b. Admetre l’ús de restauració en les plantes baixes de la zona clau 4, que
correspon a l’àmbit d’edificació residencial situat dins l’antic Pla parcial del Polígon
Industrial.
c. Nova definició dels usos establerts en la normativa.
2. Es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes mitjançant un anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 248 de data 31 de desembre de 2019, a
El Punt Avui de data 19 de desembre de 2019, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis municipal i
es van sol·licitar els corresponents informes sectorials.

3. En data 12 de maig de 2020, per Ple municipal s’aprova provisionalment la Modificació
Puntual número 20 del PGOU.
4. En data 8 de juny de 2020, es sol·licita l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual
número 20 a la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona (CTUGI).
5. En data 8 d’octubre de 2021 registre d’entrada número 555 es va notificar la resolució
de la CTUGI adoptat en sessió de 5 d’octubre de 2020 per la que es va suspendre
l’aprovació definitiva de la Modificació puntual número 20 del PGOU, de Celrà, promoguda
i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorpori la prescripció
següent:
1.1.Cal obtenir els informes de Protecció Civil, Direcció General de Comerç i
Direcció General de Turisme, i incorporar les prescripcions que se’n derivin, si
s’escau.
6. Posteriorment, es reben diversos informes: 6.1. En data 22 d’octubre de 2020, registre
d’entrada E2020005961, es rep informe favorable amb prescripcions de la Direcció general
de Comerç del departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
6.2. En data 30 d’octubre de 2020, registre d’entrada E2020006134, es rep
informe favorable de la Direcció general de Turisme del departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
6.3. En data 25 de febrer de 2021, registre d’entrada E2021001231, es rep
informe amb prescripcions que cal incorporar de la Subdirecció General de
Programes en Protecció Civil.
6.4. En data 26 d’abril de 2021, registre d’entrada E2021002783, es rep informe
favorable de la Secció de Seguretat Industrial del departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
7. L’equip redactor ha presentat nou document en data 3 de maig de 2021 registre
d’entrada 2906 i l’esmena per registre d’entrada 3632 de 26 maig de 2021.
8. L’arquitecta municipal ha emès informe favorable de l’anterior document que consta a
l’expedient.
9. La secretaria municipal ha emès informe en data 27 de maig de 2021 sobre el
procediment.
FONAMENTS JURÍDICS
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 el que disposa l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 85.1, 96 i
80.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme i articles 117.3 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament de la Llei d’urbanisme.

I vista la 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 i 52.2.c
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.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció del següent
ACORD
Primer. Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual número 20 del PGOU del municipi
de Celrà, redactada per l’arquitecta Sra. Elisabet Pascual Pich en compliment de la
resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 5 d’octubre
de 2020 per la que es va suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual número
20 del PGOU, de Celrà.
Segon. Trametre l’expedient i sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
l’aixecament de la suspensió de la Modificació Puntual núm. 20 del PGOU del municipi de
Celrà i la seva aprovació definitiva.
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Esteve Química SA i a Nalco Española
Manufacturing SLU.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (13)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram
Aymerich Besalú
GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:
L’alcalde explica, a tall de resum, el procediment seguit en la Modificació número 20 del
PGOU de Celrà. Els informes sectorials sol·licitats per l’Ajuntament s’han inclòs a
l’expedient i ara cal la verificació del text refós per tal que la Comissió Territorial
d’Urbanisme l’aprovi definitivament.
3. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC AUTÒNOM PER A LA CONNEXIÓ DEL CARRIL BICI DE CELRÀ FINS
AL LÍMIT DE TM AMB GIRONA (expedient x202/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 19 de febrer de 2020, registre de sortida municipal núm. 407, es sol·licita inici
de procediment d’avaluació ambiental estratègica pel Pla Especial Urbanístic Autònom per

a la connexió del carril bici de Celrà fins al límit de TM amb Girona.
2. En data 29 de juliol de 2020, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya emet informe favorable fent constar que el Pla Especial
Urbanístic Autònom per a la connexió del carril bici de Celrà fins al límit de TM amb Girona
no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes
significatius sobre el medi ambient, amb la condició següent: El projecte constructiu
inclourà les mesures preventives, correctores i compensatòries descrites en el present
informe i resultants de les consultes efectuades a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural,
el Departament de Cultura i l’Agència Catalana de l’Aigua.
3. En data 17 de novembre de 2020 la Junta de Govern va aprovar inicialment el Pla
especial de referència, en compliment del que disposa l’article 21.1.j) de la LRBRL,
competència que va estar delegada a la Junta de Govern per decret de l’alcaldia 514/2019
de 19 de juny.
4. Els anteriors acords varen ser exposats al públic, i dins del termini atorgat no s’han
presentat al·legacions ni suggeriments tal com consta en certificació expedida per aquesta
secretaria. Alhora, es van sol·licitar informes sectorials als organismes competents registre
de sortida 2932/2020 de data 1 de desembre, registres de sortida 27 novembre
2020/2900 ADIF, sortida 2 de desembre 2020/2941 subsecretaria FOMENTO i sortida 2
desembre 2020/2943 ACA.
5. Dins del termini legal s’han emès els següents informes sectorials: Registre entrada
municipal núm. 7.585, de 30 de desembre del Departament de Medi Ambient (condicionat
a la presentació del projecte constructiu que inclogui les mesures preventives, correctores
i compensatòries resultants de les consultes efectuades a la Secció de Biodiversitat i Medi
Natural, el Departament de Cultura i l’Agència Catalana de l’Aigua, que s’incloïen en la
Resolució) i del Serveis Territorials de Carreteres de Girona de la Generalitat de Catalunya,
en data 22 de gener de 2021, registre d’entrada municipal núm. 539 d’Adif, en data 8 de
març de 2021, registre d’entrada municipal núm. 1.435 del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, en data 9 de març de 2021, registre d’entrada municipal núm.
1.496 del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i en data 20 d’abril de
2021, registre d’entrada municipal núm. 2.677 de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
6. En data 26 de febrer de 2021, registre de sortida municipal núm. 477 es va donar
resposta al requeriment de la OTTAA de Girona de data 30 de desembre de 2020, registre
d’entrada municipal núm. 7.585.
7. En data 31 de maig de 2021, registre d’entrada municipal núm. 3.712, l’Agència
Catalana de l’Aigua emet informe amb condicionants.
8. L’arquitecta municipal ha emès l’informe favorable en data 1 de juny de 2021.
9. Ha emès informe preceptiu la secretaria municipal en data 1 de juny de 2021,tal com
consta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Respecte a la tramitació de l’expedient de modificació de les figures del planejament
urbanístic, 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 urbanístics derivats.

Per tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 85, 96 i 80.c) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
I vista la competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.1 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 i 52.2.c
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.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar provisionalment el Pla Especial del Carril Bici de Celrà fins al límit de TM
amb Girona, i els documents que l’integren, redactat per Mariné-Pascual arquitectes.
Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona perquè emeti
el corresponent informe i el sotmeti a aprovació definitiva de la Comissió de Territori de
Catalunya.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (13)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram
Aymerich Besalú
GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:
L’alcalde explica que per a la implantació d’aquesta infraestructura, gens convencional
doncs passa penjada pel talús de la via del tren, requereix aquest tipus de tramitació
que recull l’actuació singular, i és el que es porta avui al Ple.
4. DICTAMEN SOBRE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA
D'EDIFICIS MUNICIPALS (expedient x939/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord del ple de l’Ajuntament de Celrà, de data 9 de març de 2021, es va aprovar
l’expedient de contractació, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment
obert i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu
per al servei de neteja d’edificis municipals, es va aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars, i es va disposar
l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte.

2. L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte
es va enviar al DOUE el dia 11 de març de 2021 i el mateix dia es va publicar en el perfil
del contractant de la pàgina web de la corporació.
3. D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars i l’anunci de
licitació la data límit de presentació de proposicions era el dia 9 d’abril de 2021.
4. Dues empreses han presentat oferta en aquesta licitació:
Registre d’entrada municipal
Licitador/a

Data

Número

Quality serveis clean deal S.L.

05/04/2021

E2021002225

Montserrat Pastells

08/04/2021

E2021002364

5. En data 15 d’abril de 2021 es va reunir la Mesa de contractació per obrir el sobre A i,
un cop revisat, la mesa de contractació va acordar requerir l’esmena de diversa
documentació a les dues licitadores. En data 16 d’abril de 2021, registres de sortida
municipal s2021000953 i s2021000854, es requereix a l’empresa Quality serveis clean
deal, S.L. i a la Sra. Montserrat Pastells l’esmena de la documentació presentada de
conformitat amb l’acord de la mesa.
En data 16 d’abril de 2021, registre d’entrada municipal E2021002590, l’empresa Quality
serveis clean deal, S.L. presenta novament l’Annex 1 i el DEUC, i en data 17 d’abril de
2021, registre d’entrada municipal E2021002598, la Sra. Montserrat Pastells presenta
novament l’Annex 1 i el DEUC.
6. El dia 19 d’abril de 2021 es va reunir la mesa de contractació per a l’obertura del sobre
B relatiu a la documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació que depenen d’un
judici de valor. Prèviament a l’obertura del sobre B, la mesa revisa la documentació
presentada per les dues licitadores.
Pel que fa a la documentació presentada per Quality serveis clean deal, S.L. es va
considerar que la documentació presentada era correcta.
Pel que fa a la documentació presentada per Montserrat Pastells, un cop examinada la
documentació presentada, la mesa va efectuar diverses consideracions i comprovacions, i
finalment va decidir INADMETRE a la Sra. Montserrat Pastells per incompliment del
contingut a la clàusula 10 del PCAP que regeix la present licitació.
7. A continuació es va procedir a l’obertura del Sobre B. El sobre presentat per Montserrat
Pastells va ser rebutjat a fi de no accedir al seu contingut, tal i com es pot comprovar en
el registre d’obertura que consta a l’expedient. Un cop obert el sobre de l’empresa Quality
serveis Clean Deal, S.L., es va lliurar als tècnics municipals perquè la valoressin de
conformitat amb els criteris establerts en el Plec de clàusules administratives particulars.
8. La mesa de contractació va acordar inadmetre i excloure de la licitació a la Sra.
Montserrat Pastells pels motius indicats a la part expositiva de l’acta, per incompliment
dels criteris de solvència continguts a la clàusula 10 del PCAP que regeix la present
licitació, tot advertint a la licitadora que de conformitat amb el que disposa l’article 44.2.b)
de la LCSP, podia interposar recurs contra el present acord.
9. L’acta del sobre B es va publicar al perfil del contractant el dia 21 d’abril de 2021.
10. S’ha emès informe tècnic relatiu als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor.

11. En data 26 d’abril de 2021 va tenir lloc l’obertura del sobre C, que ha de contenir la
proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma
automàtica. Prèviament, es va llegir l’informe tècnic relatiu als criteris d’adjudicació que
depenen d’un judici de valor, i es va fer el sumatori de la puntuació obtinguda de la
valoració de la documentació relativa a criteris que depenen d’un judici de valor (fins a 35
punts):
Edifici

Quality serveis clean deal S.L.

Escola Falgueres (fins 5 p.)

5

Escola bressol Gínjols (fins 5 p.)

4

Escola Municipal Dansa (fins 5 p.)

5

Pavelló esports (fins 5 p.)

5

Vestidors camp futbol (fins 5 p.)

5

Teatre Ateneu (fins 3 p.)

3

Escoles Velles (fins 1 p.)

0,5

Pavelló i vestidors piscines (fins 1 p.)

1

CC Fàbrica (fins 1 p.)

1

Local c/Sant Feliu (fins 1 p.)

1

Edifici sol jove (fins 1 p.)

0,5

Edifici can Plantalech/Can Cors (fins 1 p.)

0,5

Edifici EDAR (fins 1 p.)

1
TOTAL

32,50

12. Seguidament es va obrir el sobre C. Un cop descarregat i valorat el contingut del sobre
C de conformitat amb la clàusula 11 PCAP, l’empresa licitadora ha obtingut la puntuació
següent:
Criteri 1 - preu ofert: un cop aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda en el preu ofert
ha estat la següent:
Licitador
Preu anual servei fix (IVA exclòs)
Preu unitari hora (IVA exclòs)
Import anual servei variable (IVA exclòs)
Import oferta € (IVA exclòs)
IVA

Quality serveis clean deal S.L.
123.488,00
15,04
30.080,00
153.568,00
32.249,28

Import oferta € (IVA inclòs)

185.817,28

puntuació oferta (màx. 25p.)

25

Criteri 2 - Millores en el servei en relació a les obligacions mínimes fixades en el
plec de prescripcions tècniques particulars. (Fins a 40 punts).
Edifici

Quality serveis clean deal S.L.

Escola Falgueres (6 p.)

6

Escola bressol Gínjols (4 p.)

4

Escoles Velles (2 p.)

2

Teatre Ateneu (3 p.)

3

Escola Municipal Dansa (4 p.)

4

Pavelló piscines (2 p.)

2

Vestidors piscines (2 p.)

2

Vestidors camp futbol (2 p.)

2

Pavelló esports (4 p.)

4

CC Fàbrica (4 p.)

4

Edifici c/Sant Feliu (2 p.)

2

Edifici sol jove (2 p.)

2

Edifici can Plantalech/Can Cors (2 p.)

2

Edifici Aulet (1 p.)

1

TOTAL (màx. 40 punts)

40

La puntuació obtinguda en els criteris avaluables de forma automàtica és la següent:
Licitador

Quality serveis clean deal S.L.

Criteri 1: Preu

25

Criteri 2: consumibles

40

Puntuació total (màxim 65 punts)

65

I la puntuació total obtinguda per les empreses licitadores és la següent:

Licitador

Puntuació
criteris
judici valor

Puntuació
criteris
automàtics

TOTAL
(màx. 100 p.)

Quality serveis clean deal S.L.

32,50

65

97,50

Per tot això, la mesa de contractació va proposar l’òrgan de contractació:
1. Proposar com a adjudicatària del contracte del servei de neteja d’edificis
municipals a l’empresa Quality serveis clean deal S.L.
2. Sol·licitar a l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària del contracte,
que, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre el
requeriment corresponent, faci arribar a l’Ajuntament la documentació necessària
per procedir a l’adjudicació d’aquest contracte, de conformitat amb l’article 150
LCSP.
(...)
13. El dia 4 de maig de 2021, registre de sortida municipal número S2021001146, es va
requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a Quality serveis Clean Deal,
S.L., indicant-li que havia de presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies
hàbils des de l’endemà de la recepció del requeriment electrònic. L’empresa proposada
com a adjudicatària va obrir el requeriment el dia 5 de maig de 2021.
14. Dins el període de presentació de documentació, mitjançant registres d’entrada
municipal E2021003441 i E2021003488, Quality serveis Clean Deal, S.L. presenta la
documentació requerida i la constitució de la garantia definitiva per import de 7.678,40
euros mitjançant aval del Banc de Sabadell (Registre especial d’avals número
10001209086.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats
o licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix
en la disposició addicional quinzena.
2. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
Al tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació,
l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini
màxim d’1 mes a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació,
en virtut del que disposa l’article 150.3 in fine de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les
corresponents despeses.
3. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran les dades bàsiques del contracte al
Registre Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article
346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de

mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa
legal aplicable.
5. L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de conformitat amb la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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. Adjudicar el contracte del servei de neteja d’edificis municipals a favor de la
empresa Quality serveis clean deal, S.L. amb NIF B55268916, per l’import total de
153.568,00 euros anuals sense IVA (185.817,28 euros IVA inclòs), que es corresponent
123.488,00 euros IVA exclòs al preu anual del servei fix, i 30.080,00 euros IVA exclòs
l’import anual del servei variable, de conformitat amb el que recull el plec de clàusules.
L’import corresponent als dos anys de contracte equival a 307.136,00 euros, IVA exclòs
(371.634,56 euros, IVA inclòs).
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules
administratives particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars, i per la
proposta presentada per les empreses adjudicatàries, els documents de la qual formaran
part de la documentació contractual.
Segon. El contracte tindrà una durada de dos anys, amb possibilitat de pròrroga de
conformitat amb la clàusula 5 PCAP, per dos anys, any a any, fins un màxim 4 anys. La
data d’inici de l’execució d’aquest contracte s’establirà en el contracte administratiu que es
formalitzarà.
Tercer. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
indicades en la clàusula 4 PCAP del pressupost vigent de la Corporació i de les aplicacions
pressupostàries corresponents dels exercicis pressupostaris següents.
Quart. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i citar l’adjudicatària perquè el dia
que se li indiqui concorri a formalitzar el contracte administratiu, de conformitat amb
l’article 153 LCSP, no podent efectuar-se abans de 15 dies hàbils des de la remissió de la
notificació de l’adjudicació als licitadors.
Cinquè. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació i al
DOUE.
Sisè. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el que
s’hagi formalitzat el contracte, d’acord amb el que estableix l’article 335 LCSP,
acompanyada d’un extracte de l’expedient, dins el termini de 3 mesos següents a la
formalització del contracte.
Setè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de
Contractes, d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagués interposat
recurs que suposi la suspensió de la formalització del contracte, es formalitzarà en el
termini màxim de cinc dies.
Vuitè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics.

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

Vots a favor (13)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram
Aymerich Besalú
GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:
L’alcalde explica, a tall de resum, el procediment seguit en la licitació del contracte de
neteja dels edificis municipals. Dels dos licitadors que es van presentar, un va ser
exclòs de la licitació per incompliment de criteris de solvència continguts a la clàusula 10
del Plec de clàusules administratives particulars. L’altra empresa, un cop valorada, va
obtenir una puntuació de 97,5 sobre 100 i és l’empresa adjudicatària que durà a terme
el servei de neteja dels edificis.
5. DICTAMEN SOBRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE CELRÀ
PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS
D'EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) PER A LA
COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL (expedient x652/2021).
ANTECEDENTS DE FET
En sessió plenària de data 19 de setembre de 2018 l’Ajuntament de Celrà va aprovar el
conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior sobre les comunicacions
realitzades mitjançant la xarxa Rescat en l’àmbit dels vigilants municipals (conveni que es
va formalitzar per ambdues parts fins al mes de febrer de 2020, després de realitzar
algunes modificacions al text inicial).
Reestructuracions posteriors del Departament d’Interior inclouen que la Direcció General
de Protecció Civil ha de desenvolupar el sistema de Protecció Civil a Catalunya i la
d’organitzar, coordinar i supervisar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
(CECAT), que té com a missió fonamental la informació, la comunicació, la coordinació, el
suport i l’optimització dels esforços, accions i actuacions de tots els organismes, tan
públics com privats, que puguin intervenir en cas d’emergència en l’àmbit de Catalunya.
Els municipis, com a entitat bàsica de la protecció civil a Catalunya, tenen capacitat
general d’actuació i planificació en aquesta matèria i, per aquest motiu, l’any 2017
l’Ajuntament de Celrà va formalitzar amb el Departament d’Interior un conveni de
col·laboració sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa Rescat en l’àmbit
dels vigilants municipals (conveni que es va formalitzar per ambdues parts el mes de
febrer de 2020, un cop introduïdes vàries modificacions al text inicial).
No obstant això, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix
que els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o qualsevol dels
seus organismes o entitats vinculants o dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en
el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

És per això que la vigència d’aquest conveni de col·laboració es veu afectada pel previst en
aquesta llei i, per tant, cal establir un nou conveni de col·laboració.
FONAMENTS DE DRET
1. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53, sota la modalitat de convenis
que obligaran a les administracions intervinents des del moment de la seva signatura.
2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i administrativa en
les relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter voluntari, sota les formes i
en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o
convenis administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local preveu la formalització de convenis com a instrument de
cooperació interadministrativa.
3. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme al previst a l'apartat
segon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
s'haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i
complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, cal complir les exigències de publicitat
activa en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Celrà per a la seva adhesió a la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació
en matèria de protecció civil i que s’adjunta com a annex a aquest acord.
Amb aquest conveni, es cobreixen les necessitats de comunicació entre el CECAT i les
administracions locals que s’hi adhereixin per a una adequada coordinació en matèria de
protecció civil.
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents necessaris per fer efectiu el
present acord.
Tercer. Comunicar el present acord al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya.
Annex
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de ____________ per a la seva adhesió a la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la
coordinació en matèria de protecció civil
REUNITS
D’una banda, la senyora Elisabeth Abad Giralt, secretària general del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que actua en nom i representació d’aquest
departament per delegació del conseller d’Interior, en virtut de l’article 1.d de la Resolució
INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d’Interior en el

secretari general del Departament d’Interior (DOGC núm. 5802, de 24 de gener de 2011),
d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
D’una altra, l’alcalde/essa de l’Ajuntament de _________, en virtut de l’Acord de la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament de data __________
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN
1. Que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya ha establert el marc
regulador de les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient
davant de situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques.
2. Així, d’acord amb l’article 3 d’aquesta llei, el Departament d’Interior és l'òrgan
responsable de la programació en matèria de protecció civil que té com a finalitats
bàsiques, entre d’altres, la previsió dels riscos greus, la planificació de les respostes
davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també l’estructura de
coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents organismes i
entitats que actuen en aquestes respostes.
3. Que l’article 32.1 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del
Departament d’Interior estableix que la Direcció General de Protecció Civil (en endavant,
DGPC) exerceix, entre d’altres, la funció de desenvolupar el sistema de Protecció Civil a
Catalunya, els recursos i estructures associades i els dispositius necessaris per coordinarlos, i també la d’organitzar, coordinar i supervisar el Centre de Coordinació Operativa de
Catalunya (en endavant, CECAT).
4. El CECAT, d’acord amb el que preveu l’article 1.2 del Decret 246/1992, de 26 d’octubre,
de creació del CECAT, té com a missió fonamental la informació, la comunicació, la
coordinació, el suport i l’optimització dels esforços, accions i actuacions de tots els
organismes, tant públics com privats, que puguin intervenir en cas d’emergència en
l’àmbit de Catalunya.
5. D’aquesta manera, i d’acord amb l’article 2 del Decret 246/1992, de 26 d’octubre,
correspon al CECAT exercir les funcions, entre d’altres, de rebre i obtenir informació,
analitzar, avaluar i determinar les conseqüències dels sinistres i els riscos significatius en
temps real. Així mateix, li correspon tractar les informacions i dades provinents d’aspectes
relacionats amb el risc, sinistres greus, estats de preemergència o qualsevol altre de
caràcter similar.
6. Que els municipis, de conformitat amb el que preveu l’article 47 de la Llei 4/1997, de
20 de maig, són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de
capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria, i exerceixen les funcions
que els atribueix aquesta llei i qualsevol altra que, sense contravenir-la, resulti necessària
en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns i del medi
ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques.
7. El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en matèria
de seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (en endavant, xarxa Rescat).
8. La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya, que dona servei de manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de la
seguretat i les emergències. La seva finalitat és facilitar la tasca de cadascun d’aquests
col·lectius, augmentant-ne l’eficàcia i eficiència, i permetre una millor coordinació entre
ells.

9. La xarxa Rescat es basa en la tecnologia Tetra i es caracteritza per un ús eficient de la
banda de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb
comunicacions xifrades, una bona cobertura en els àmbits urbà i rural, i la capacitat
d’establir comunicacions entre grups d’usuaris de forma independent, o bé d’activar grups
comuns per facilitar-ne la coordinació.
10. La xarxa Rescat és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió tècnica ha
estat encomanada pel Departament d’Interior al Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) mitjançant conveni de
data 21 de desembre de 2012, que formalitza l’encàrrec de gestió i la cessió d’ús onerosa
dels actius de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya. En
data 28 de juliol de 2014, el CTTI i el Departament d’Interior van formalitzar una addenda
a aquest conveni amb l’objectiu d’adequar-lo al nou model de relació entre la Generalitat i
el CTTI, aprovat per acord de Govern en data 30 de juliol de 2013.
11. Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de juny,
s’estableix que el Consell Rector de la Xarxa Rescat n’és el màxim òrgan de direcció, en
defineix les funcions i determina la forma de representació de l’Administració local de
Catalunya en aquest òrgan col·legiat.
12. En data ____ de_____ de_______ es va signar un conveni de col·laboració entre les
parts intervinents que establia les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de ________ a la
xarxa Rescat del Departament d’Interior. Això no obstant, les modificacions normatives
introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic fan necessari modificar l’instrument de col·laboració entre les parts
intervinents.
13. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a la disposició
addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració
pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar
al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Pel que fa als convenis que no tinguin determinat un període de vigència o aquest sigui
per un temps indefinit, el període de vigència passa a ser de quatre anys a comptar de
l’entrada en vigor de la llei esmentada.
14. Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, en data
____ de _____ de ______, es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni d’adhesió d’aquesta
corporació local.
I, en virtut d’això, les parts decideixen subscriure el present conveni de col·laboració per a
l’adhesió de l’Ajuntament de _______ a la xarxa Rescat.
PACTES
1. Objecte i finalitat del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions generals d’adhesió de l’Ajuntament de
___________ a la xarxa Rescat, amb la finalitat de cobrir les necessitats de comunicació
entre el CECAT i les administracions locals que s’hi adhereixin per a una adequada
coordinació en matèria de protecció civil.
2. Obligacions del Departament
El Departament s’obliga a:
• Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat els propers anys, i la disponibilitat
per a l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la Generalitat ho
permetin.
• Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són assumits

•
•
•

•

per la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l’Ajuntament.
Cedir a l’Ajuntament de manera gratuïta i temporal el dret d’ús de dos terminals
portàtils amb els accessoris necessaris per a la coordinació en matèria de protecció civil
entre el Departament i l’Ajuntament.
Informar l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la xarxa
Rescat i de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar el que es
preveu en aquest conveni, amb prou antelació.
Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que, mitjançant
el Centre d’Operacions Rescat (en endavant, COR), proporcioni a l’Ajuntament, entre
d’altres, un servei per atendre les incidències que puguin afectar el funcionament de la
xarxa Rescat i dels seus terminals, utilitzant els recursos necessaris per resoldre-les.
Renovar els terminals cedits quan es consideri necessari excepte en cas de pèrdua,
sostracció o avaria o deteriorament del terminal quan, a criteri del Departament
d’Interior, això s’hagi produït per un ús indegut.

3. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament s’obliga a:
•

•

•

•

•

•

•
•

Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús i les
condicions tècniques que siguin aplicables. A tal efecte haurà de:
− Adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, des de la
direcció de la xarxa Rescat i des de la DGPC.
− Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa Rescat per garantir la seguretat i
l’ús eficient de la xarxa.
Assegurar que els terminals de la xarxa siguin utilitzats per a la coordinació en matèria
de protecció civil, obligant-se de manera explícita que usuaris amb altres funcions no
utilitzin els terminals donats d’alta a la xarxa Rescat, tret que aquest ús sigui
expressament autoritzat pel Departament.
Autoritzar gratuïtament la instal·lació d’equipament tècnic de Rescat en espai
municipal, si el funcionament òptim de la xarxa ho requereix. Aquesta autorització es
formalitzarà mitjançant el conveni de col·laboració corresponent per a la instal·lació
d’aquest equipament, que s’haurà de subscriure en el termini màxim de quatre mesos
des de la data de comunicació de la necessitat per part de la Generalitat.
Assumir el compromís que tots els equips i accessoris cedits de la xarxa Rescat només
seran mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les empreses
subministradores la reparació dels equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions
per resoldre les incidències que afectin els equips terminals (excepte material fungible).
Per tal de facilitar aquesta gestió i poder oferir un servei àgil i eficient amb uns temps
de resposta adequats, el COR, quan rebi un equip avariat de l’Ajuntament, en facilitarà
provisionalment un altre d’operatiu de la mateixa marca i model amb la mateixa
configuració, la mateixa programació i la mateixa identitat. Una vegada s’hagi reparat
el terminal de l’Ajuntament, el COR el retornarà a l’Ajuntament i recollirà el terminal
provisional.
Permetre la instal·lació a les seves dependències dels equips de la Xarxa d’Alarmes i
Comunicacions (XAC) que preveu l’article 22 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya, en els termes previstos a l’article 21 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 per serveis de protecció civil.
Informar el CECAT dels contactes municipals en matèria de protecció civil i de les seves
dades per a l’intercanvi d’informació en situacions de risc i d’emergència en cas
d’activació d’algun pla d’emergència de protecció civil (alcalde, CRA, tècnic de protecció
civil...), en aquells casos en què es produeixi alguna renovació de l’equip municipal
relacionada amb els responsables de protecció civil del municipi, o d’aquests mateixos.
Fer-se càrrec del cost del material fungible de substitució (fundes, crancs, bateries,
antenes, etc.) associat als terminals cedits.
Fer-se càrrec del cost de reposició dels terminals que s’hagin extraviat o sostret o hagin
quedat inutilitzats per motius que, a criteri del Departament d’Interior, puguin ser
imputables a un ús inadequat.

•
•

•

Autoritzar el Departament d’Interior a incorporar i emmagatzemar el posicionament
dels terminals al seu Sistema d’Informació Geogràfica.
Utilitzar el terminals cedits per activar comunicacions en els casos següents:
− Participar en les proves mensuals de comunicació realitzades des del CECAT.
− Intercanviar informació en situacions de risc greu o emergència, especialment en
situació d’activació de plans de protecció civil.
− En general, tots aquells supòsits inclosos en els protocols de protecció civil de
l’annex 2.
Facilitar la recollida de terminals per dur a terme manteniments i actualitzacions de
programaris, quan així sigui notificat per la Direcció General de Protecció Civil o per
l’Oficina Rescat.

4. Clàusula de reciprocitat de la informació
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament a la reciprocitat de la
informació sobre emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local de
Seguretat, d’acord amb els principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril,
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, a l’efecte de donar compliment
al que preveuen els articles 22 i 23 d’aquesta llei, relatius a la informació estadística i a
l’elaboració d’informes de seguretat.
5. Adquisició de terminals
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a adquirir els terminals i
accessoris Rescat que pugui necessitar si és el cas, a banda dels dos terminals cedits per
aquest conveni, i a contractar-ne el manteniment, amb les mateixes condicions
d’homologació i compatibilitat tecnològica amb la xarxa exigides a les contractacions de
terminals i accessoris del Departament d’Interior.
L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractació que
estableixi, garantint la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia Tetra
i les especificacions de la xarxa Rescat.
6. Costos d’explotació de la xarxa Rescat
El servei de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de la
xarxa Rescat serà gratuït per a l’Ajuntament.
7. Costos corresponents al servei Centre d’Operacions Rescat (COR)
El servei integral d’incidències del Centre d’Operacions Rescat (COR) serà gratuït per a
l’Ajuntament i resoldrà directament les consultes relatives al funcionament de la xarxa i
dels terminals per part dels ajuntaments.
8. Representació en el Consell Rector
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa Rescat a través de la
participació dels vocals de l’Administració local de Catalunya en aquest òrgan, designats
per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya.
9. Protecció de dades i deure de confidencialitat
Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica, comercial o de
qualsevol altra naturalesa que rebin de l’altra part. En conseqüència, es comprometen a
no divulgar aquesta informació a tercers sense el consentiment exprés de l’altra part.
Atès que els annexos al present conveni contenen informació tècnica que ha de ser
protegida, no han de ser objecte de publicació, d’acord amb el que preveu l’article 21.1 a)
en relació amb l’article 8. f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern.
El tractament de les dades és responsabilitat d’ambdues parts i se sotmet a la normativa
de protecció de dades, en especial a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament (UE)
número 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure

circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46.
Aquest clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, i les parts es comprometen
al seu compliment fins al moment en què la informació hagi esdevingut de coneixement
públic, d’acord amb el marc jurídic aplicable vigent.
10. Condicions tècniques
Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la xarxa Rescat amb els mateixos nivells de
qualitat i disponibilitat que les definides per a la resta d’usuaris del servei de la Generalitat
de Catalunya.
Les condicions tècniques i funcionals amb què s’ha de prestar el servei objecte d’aquest
conveni es recullen a l’annex 1, “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions”.
En el futur es podran afegir altres annexos que el modifiquin i que s’hauran de numerar a
continuació dels annexos inicials.
En el cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa provoqui algun tipus
d’avaria, bloqueig o mal funcionament de la xarxa Rescat, serà donat de baixa
temporalment fins a comprovar el funcionament correcte del terminal.
11. Annexos
Formen part d’aquest conveni els annexos següents:
• Annex 1: “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions”
• Annex 2: “Protocol de comunicacions en l’àmbit de protecció civil”
12. Vigència del conveni, pròrrogues i resolució
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà vigent a partir de la signatura del conveni
i operativa a partir de l’activació dels terminals corresponents.
Aquest conveni té una vigència de quatre anys i en qualsevol moment abans que finalitzi
les parts poden acordar-ne la pròrroga de mutu acord per un període de fins a quatre anys
addicionals o bé l’extinció, tal com estableix l’article 49 h) 2n de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
No obstant això, aquest conveni es pot resoldre per alguna de les causes següents:
• El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la
pròrroga.
• El mutu acord de les parts.
• L’incompliment de les clàusules del conveni.
• La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del
conveni.
13. Règim jurídic i litigis
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa Rescat els conflictes
que puguin sorgir de la interpretació, el compliment, l’extinció, la resolució i els efectes
d’aquest conveni. En tot cas, per raó de la naturalesa jurídica administrativa d’aquest
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa per resoldre els
conflictes esmentats.
I, com a prova de conformitat amb tot el que s’exposa i s’acorda, les parts signen aquest
conveni.
Localitat, data

Secretària general del
Departament d’Interior
Nom i cognoms

Alcalde/essa de
------------------Noms i cognoms
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1. Objecte
L’objecte d’aquest document és establir les condicions tècniques i funcionals sobre la base
de les quals s’ha de dur a terme la prestació del servei de radiocomunicacions digitals de
grup tancat (radio trunking digital Tetra) mitjançant l’ús de la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (d’ara endavant, Rescat) de
la Generalitat de Catalunya per als ajuntaments en matèria de protecció civil.
2. Condicions de servei de la xarxa
2.1 Condicions generals de servei
La xarxa Rescat oferirà a l’Ajuntament els serveis de radiocomunicacions de veu i dades.
La xarxa Rescat haurà de suportar les comunicacions de veu i dades SDS simultànies de
tots els terminals Tetra de l’Ajuntament en el seu àmbit territorial, de forma contínua i
permanent.
El servei haurà de reunir les condicions de seguretat i fiabilitat necessàries perquè la xarxa
tingui els màxims nivells de disponibilitat possibles. La xarxa Rescat garantirà la
confidencialitat de totes les comunicacions de veu i dades, mitjançant els protocols
d’autenticació, xifratge i codificació estàndards del sistema Tetra.
2.2 Paràmetres de configuració de la xarxa
2.2.1 Pla de numeració
Als ajuntaments se’ls concedeix un rang de números individuals d’abonat ISSI (Individual
Subscriber Short Identity) que comença per 7xxxxxx.
La xarxa preveurà inicialment els terminals següents:
• 2 terminals portàtils (amb cada terminal es lliuraran, com a accessoris, una antena,
una funda i dues bateries, amb una posició de càrrega per a cada terminal).
2.2.2 Organitzacions i suborganitzacions
Els terminals i grups s’estructuren en blocs organitzatius amb l’objectiu de facilitar la
gestió: alta i baixa de terminals, assignació de drets i prioritats, etc. L’estructura dels
terminals en blocs organitzatius en permet una localització més ràpida. Aquesta estructura
pot establir diferents nivells.

2.2.3 Paràmetres de configuració de les organitzacions
Es fixen els valors següents als paràmetres d’organització en relació amb el temps de
trucada:
Absence time for visiting members
Direct call inactivity time
Ind call setup time for called MS
Ind call setup time for called TCS client
Max duration for emergency call
Max duration for normal individual call1
Max handover time for individual calls

5 minuts
5 segons
30 segons
180 segons
2 minuts
2 minuts
10 segons

2.2.4 Serveis de dades: missatges d’estat i SDS
Els missatges d’estat són missatges curts de dades enviats a través del canal de control
(s’envia un codi que correspon a un text predefinit).
S’inclouen una sèrie de missatges d’estat reservats pel sistema i que són gestionats de
manera especial per la xarxa, per considerar-los necessaris en situacions d’emergència:

Valor status
0
65279
65276
65277

Text
Petició emergència
Petició trucada
Petició trucada urgent
Alerta selectiva

Tots els terminals tindran drets per enviar i rebre missatges d’estat i de petició de trucada.
Tots els terminals tindran drets per enviar i rebre missatges de text SDS al bloc
organitzatiu corresponent al servidor SDS que tinguin assignat.
2.2.5 Paràmetres de configuració dels serveis de dades
El servei de dades es configurarà com a “Desactivat” per als ajuntaments, excepte
missatges d’estat i SDS.
2.2.6 Trucada individual
Els terminals tindran dret a enviar i rebre trucades individuals al CECAT.
2.2.7 Trucada d’emergència
Es podrà definir la trucada d’emergència com una trucada al grup seleccionat en el
terminal en el moment de fer-la o bé definir de forma permanent el grup al qual es farà la
trucada.
2.2.8 Paràmetres de configuració de les trucades entrants i sortints de l’usuari
Quant a les trucades entrants, es defineixen els paràmetres següents:
Presentació d’identificació de terminal que truca Sí
(CLIP)
Eliminació de la restricció d’identificació de terminal No
que truca (Anul·lació de CLIR)
Desviament de trucades
No activat
Quant a les trucades sortints:

1
El valor d’aquest paràmetre pot tenir una gran incidència sobre l’ocupació de xarxa en el cas dels
terminals que utilitzin la trucada individual.

Prioritat normal

3

Permetre trucades dúplex

No

Permetre trucades semidúplex

Sí

Confirmació de lliurament per a missatges Sí
Restricció de la identificació del terminal
No
que truca (CLR)
Desactivat i sense drets
Serveis preemptius
(funcionalitat
no
operativa)
2.2.9 Trucada de grup: grups de treball
Els ajuntaments disposaran d’un grup de treball propi per a les tasques habituals dins del
municipi i d’un grup comarcal de Protecció Civil (per comunicar amb el CECAT) actius al
terminal. També tindran configurats tres grups de demarcació i tres grups globals a tot el
territori de Catalunya per a la coordinació entre municipis, així com diversos grups de
coordinació amb diferents flotes, que s’activaran en cas de necessitat.
2.2.10 Paràmetres de configuració de la trucada de grup
Els atributs d’àrea per a tots els grups seran els següents:
Tipus àrea

Àrea de cobertura selectiva

Prioritat mínima

Prioritat baixa

Commutador (DXT)

Tota la xarxa

Abast

Màxim

Aquests paràmetres permeten que qualsevol grup tingui cobertura en qualsevol punt de la
xarxa Rescat a tot el territori.
Els atributs de comunicació per a tots els grups seran els següents:
Prioritat al torn de conversa de l’usuari anterior

Activat

Prioritat de grup

7

Permetre els serveis preemptius

No

Identificació del terminal que parla (TPI)

ISSI

Tipus de trucada d’emergència

Trucada de grup

Temps de lliurament de report d’estat a DWS

15 segons

Enviament de missatge a la combinació de grups

Cap

Descarregar grups a les ràdios

Activat

2.2.11 Paràmetres de configuració de seguretat
Es defineixen els paràmetres següents com a comuns per a totes les flotes:
Autenticació requerida

Obligatòria

Xifrat – Mètode de xifrat

TEA2

Permetre xifrat extrem a extrem

No

Activació/desactivació terminal

No
(funcionalitat
operativa)

no

2.2.12 Paràmetres de configuració de senyalització
Es defineixen els paràmetres següents:
Límits de temps
Temps màxim d’establiment

2 segons

Durada trucada de grup

3 minuts

Durada del torn de paraula

29 segons

Temps de latència

300 ms

Entrada tardana
Entrada tardana

Activat

Període ràpid
Nombre de missatges

2

Interval del missatge

800 ms

Període lent
Interval del missatge

2.000 ms

Alliberament de trucada
Camí ràdio

6 segons

Recursos de control de trucada

10 segons

Estalvi energètic
Estalvi energètic

Immediat

Escanejat amb prioritat
Prioritat d’exploració

No escanejat

2.2.13 Paràmetres de configuració del GPS
La configuració del mòdul GPS dels terminals es farà segons la configuració següent:
Default GPS report
Type

ETSI LIP Short

State

Enabled

Interval

3 minuts

Distance (Portàtil)

0,1 km

Distance (Mòbil)

0,3 km

Maximum time between wakeup

5 minuts

El destí de GPS està configurat per
fer l’enviament a:

Destí enviaments
GPS Status Destination 1

119001

GPS Command

119001

GPS Assistance

119001

2.3 Condicions de cobertura
El municipi disposarà de la xarxa Rescat amb els mateixos nivells de cobertura, qualitat i
disponibilitat que les definides per a la resta d’usuaris del servei de la Generalitat de
Catalunya.
En el cas que l’Ajuntament requereixi altres serveis que pugui incloure la xarxa Rescat,
però que no es presten amb caràcter general, com les cobertures d’interiors d’edificis,
aquests aniran a càrrec de l’Ajuntament i hauran de ser validats per l’Oficina Rescat.
2.4 Condicions del servei de gestió integral de la xarxa Rescat
Els serveis oferts tenen compromisos de qualitat (Acord de Nivell de Servei). Aquest ANS
està suportat contractualment amb el prestador del servei COR (Centre d’Operacions
Rescat), amb penalitzacions en cas d’incompliment.
2.4.1 Serveis de gestió integral de la xarxa Rescat
El Servei de Gestió Integral de la Xarxa Rescat ofereix els serveis següents:
• Atenció telefònica 24 hores els 7 dies de la setmana
• Resolució de dubtes d’ús de terminals i programari
• Gestió d’adquisició de terminals (portàtils, mòbils i fixos)
• Gestió d’instal·lació i configuració de terminals mòbils i fixos
• Configuracions massives de terminals
• Configuracions de grups d’usuaris
• Configuracions de seguretat
• Gestió de tot tipus d’incidències
• Atenció a consultes sobre l’estat d’incidències obertes
• Notificacions proactives d’incidències de xarxa
• Notificacions de treballs programats que afecten els serveis Rescat
• Recepció de suggeriments
• Formació bàsica d’integració de flotes
• Formació avançada per a usuaris experimentats
• Portal web
3. Paràmetres de qualitat de la xarxa
3.1 Condicions generals de qualitat
La xarxa Rescat està dissenyada per estar operativa 24 hores al dia, tots els dies de l’any.
Degut a la criticitat dels serveis suportats, es garanteix la disponibilitat de les estacions
base que proporcionen el servei, minimitzant l’impacte de les tasques de manteniment.
El sistema disposa d’elements redundants que proporcionen una major fiabilitat en el seu
funcionament.
Es durà a terme un manteniment preventiu anual per a tots els elements que componen la
xarxa.
L’Ajuntament s’ha de comprometre a avisar el Centre d’Operacions Rescat (COR) cada
vegada que detecti un mal funcionament o avaria del servei, mitjançant el telèfon 932 467
900 i/o l’adreça electrònica usuaris.rescat@gencat.cat, o bé a través de l’extranet.
El Servei de Gestió Integral de la Xarxa Rescat es compromet a utilitzar tots els mitjans de
què disposi per tal de resoldre en el termini més breu possible les avaries que es
produeixin.
3.2 Qualitat de servei
La xarxa Rescat haurà de garantir el compliment dels paràmetres de qualitat de servei que
s’estableixen a continuació.
Els serveis oferts tenen compromisos de qualitat (Acord de Nivell de Servei, ANS).

Aquest ANS està suportat contractualment amb el prestador del servei de manteniment i
operació amb penalització en cas d’incompliment.
3.2.1 Índex de continuïtat
L’índex de continuïtat es defineix com la relació del nombre d’hores de funcionament
ininterromput i no degradat respecte del nombre total d’hores del període en què s’efectua
el càlcul.
L’índex de continuïtat per al conjunt d’estacions base (TBS) serà del 99,80%.
La durada màxima de manca de servei d’una estació base serà de 4 hores.
L’índex de continuïtat per als commutadors de la xarxa serà del 99,95%.
La durada màxima de manca de servei d’un commutador de la xarxa serà de 4 hores.
Es durà a terme un manteniment preventiu anual per a tots els elements que componen la
xarxa.
La quantificació es farà cada tres mesos de manera global per a totes les estacions de la
xarxa.
No es computaran, a efectes de l’índex de continuïtat, les interrupcions en el funcionament
de la xarxa provocades, directament o indirectament, per causes de força major.
El manteniment dels equips de xarxa utilitzats per a la prestació del servei requereix
intervencions periòdiques. A aquest efecte, el COR establirà els calendaris i moments
d’intervenció més convenients. En qualsevol cas, el COR es reservarà fins a un màxim de
dues hores per any i per centre de cobertura per dur a terme aquestes actuacions. Abans
d’efectuar el tall de servei, s’avisarà el CECAT i la persona que designi la Direcció General
de Protecció Civil, si és el cas, amb una antelació mínima d’una setmana.
El temps de tall per manteniment indicat en el paràgraf anterior no computarà a efectes
del càlcul de l’índex de continuïtat.
3.2.2 Grau de tràfic i temps màxim de permanència en cua
Es defineix el “grau de tràfic” com el percentatge de trucades que resten en cua un
període de temps superior al fixat com a temps màxim de permanència en cua en situació
de tràfic regular:
• Grau de tràfic = 5%
• Temps màxim de permanència en cua = 10 segons
Annex 2
Protocol de comunicacions en l’àmbit de Protecció Civil
1. Informació i dades a transmetre en les comunicacions
1.1. Comunicacions de l’Ajuntament al CECAT
Aquestes comunicacions poden ser telefòniques, a través de la xarxa Rescat o bé per
correu electrònic.
1.1.1. Tipologia d’informació i situacions
L’Ajuntament haurà de comunicar en temps real al CECAT les informacions i situacions de
què tingui coneixement que s’estan produint de les tipologies següents:
• Situacions de risc greu o emergència. En especial, en situació de prealerta o activació
del pla de protecció civil de la Generalitat corresponent que afecti el municipi:
− Fenòmens meteorològics greus:
 Nevades
 Calamarsa
 Pluges intenses o abundants amb acumulació d’aigua
 Ventades
 Onatge
− Fenòmens geològics:
 Despreniments i esllavissades
 Allaus
 Percepció de moviments sísmics
− Desbordament de rius o rieres o crescudes sobtades d’aquests

•

− Inundacions d’habitatges, elements vulnerables com hospitals, escoles, residències
de gent gran, etc., o d’infraestructures com vies de tren, carreteres, etc.
− Columnes de fum o possibles incendis, amb prioritat els forestals a l’estiu o en
períodes de risc declarats
− Accidents amb mercaderies perilloses en indústries o en el seu transport
− Accidents amb víctimes múltiples o rellevants
− Incidències generalitzades del subministrament o serveis bàsics (aigua, gas,
electricitat i telecomunicacions)
− Abocaments o contaminació d’aigües
− Altres situacions destacables d’afectació col·lectiva de què tinguin coneixement
Peticions de suport d’altres operatius que no depenen del municipi en el marc de
situacions de risc greu o d’emergència (p. ex., Bombers, Mossos d’Esquadra, SEM,
Agents Rurals, etc.)

1.1.2. Consideracions
• Es prioritzarà i agilitzarà en tot moment la informació al CECAT en temps real de les
situacions de risc, sinistre o emergència greus.
• En cap cas les comunicacions per emissora amb el CECAT substituiran la trucada al 112
per a la demanda d’ajuda externa.
• Caldrà participar a les proves periòdiques de comunicacions Rescat que s’estableixin
d’acord amb els criteris de la Direcció General de Protecció Civil.
1.2. Comunicacions del CECAT a l’Ajuntament
El CECAT comunicarà a l’Ajuntament:
• Les activacions de plans de protecció civil de la Generalitat per emergències que afectin
de forma concreta el municipi.
• Els episodis de risc greu, les incidències rellevants o les emergències que puguin
afectar el municipi quan l’Ajuntament estigui duent a terme serveis preventius que hagi
notificat al CECAT.
• Qualsevol novetat en relació amb situacions de risc greu o emergència que estigui sent
objecte de seguiment conjuntament amb l’Ajuntament.
1.3. Demandes de dades
El CECAT i l’Ajuntament es podran sol·licitar mútuament dades o informació respecte de
situacions de risc greu o emergències en curs o previstes.
2. Canals de comunicació
Els equips terminals Rescat de l’Ajuntament tindran activat el canal municipal, que serà el
d’ús habitual, i també podran fer la trucada directa al CECAT. També tindran activat el
canal comarcal, que serà el canal habitual de comunicació amb el CECAT.
En el cas que, extraordinàriament, amb motiu d’emergències o dispositius preventius,
l’Ajuntament o el CECAT requereixin l’ús d’altres canals, les peticions i autoritzacions
també es tramitaran a través del CECAT.
A més de les comunicacions verbals, el CECAT també podrà fer ús de l’enviament de
missatges de text SDS en els casos en què la informació afecti un àmbit territorial extens.
Per comunicar-se amb el CECAT s’utilitzaran els sistemes de comunicació habituals
següents:
• Trucada telefònica al CECAT al 93 551 72 85
• Correu electrònic del CECAT cecat@gencat.cat o adreça alternativa indicada pel CECAT,
en els casos següents:
− Quan la quantitat o el tipus d’informació a comunicar ho requereixi (p. ex., llistes de
persones, de carreteres o de serveis bàsics afectats).
− Imatges i fotografies.
• Comunicació a través de la xarxa Rescat
Des dels municipis s’informarà a través de Rescat o trucada telefònica al CECAT que es fa
un enviament de correu electrònic, sempre que es tracti d’informació urgent o sensible en
relació amb una situació de risc o d’emergència.

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

Vots a favor (13)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram
Aymerich Besalú
GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:
L’alcalde explica que, des de fa temps, al poble hi ha dues emissores de radiofreqüència
que, en el supòsit d’emergència, ens comuniquen directament amb el Centre de
Coordinació Operativa de Catalunya. Al no existir ja el grup de voluntaris de protecció
civil que hi havia al poble, aquests aparells els tenen els vigilants municipals en les
seves dependències. I el que es porta avui al Ple és la renovació d’aquest conveni per
poder continuar disposant d’aquests aparells.
6. DICTAMEN SOBRE L'AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT PER EXERCIR
UNA ACTIVITAT PRIVADA, PER COMPTE PROPI, A FAVOR D'UNA
TREBALLADORA MUNICIPAL (expedient x504/2021).
En data 18 de març de 2021 (registre d'entrada municipal número 1886) la Sra. Joana
Argerich Herreras, arquitecte municipal amb una dedicació de 18 hores setmanals,
sol·licita l’autorització de compatibilitat d’aquesta activitat amb l’activitat privada que vol
dur a terme com a professional lliberal com a arquitecte a temps parcial, 25 hores
setmanals, en el sector privat.
Aquesta activitat es concretaria en la redacció de projectes tècnics, d’obra i activitat, i
complementaris vinculats, i direcció d’obra, per a clients privats o públics en règim de
contractació administrativa subjecte a la llei de contractes del sector públic , amb una
dedicació setmanal màxima de 25 hores que, tal com declara, tindrà lloc fora de l’horari de
treball a la corporació.
La senyora Argerich està adscrita al lloc de treball arquitecte municipal amb una jornada
de 18 hores setmanals.
S’aplica en aquest cas el Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, que, als articles 321 i seg., regula el règim
d’incompatibilitats del personal sotmès al seu àmbit d’aplicació i remet a aquest efecte al
règim general previst en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, així com al contingut en la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat.

La dedicació horària de la segona activitat declarada per la senyora Argerich, afegida a la
que desenvolupa a l’Ajuntament de Celrà, no supera el límit establert per la normativa
vigent, que es quantifica en 56 hores i 15 minuts setmanals.
Tenint en compte que la senyora Argerich declara que l’activitat que sol·licita exercir no
impedeix ni limita l’exercici de les funcions que té assignades, ni compromet tampoc la
seva imparcialitat o independència, i que resta condicionada a l’estricte compliment de la
jornada i horari que té assignats a la corporació.
És aplicable a aquest cas el que estableixen els articles 3, 20 i 23 de la Llei 8/2006, de 5
de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de Catalunya en relació amb la suspensió de la
compatibilitat en diferents supòsits d’excedència, permís sense retribucions per atendre un
familiar o reduccions de jornada.
Vist l’informe emès per la secretaria municipal en data 25 de maig de 2021 i en virtut de
les competències que assigna al Ple l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 de 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. AUTORITZAR la Sra. Joana Argerich Herreras la compatibilitat de l’activitat
privada, per compte propi o d’altra, com a arquitecte, consistent en la redacció de
projectes tècnics, d’obra i activitat, i complementaris vinculats, i direcció d’obra, per a
clients privats o públics en règim de contractació administrativa subjecte a la llei de
contractes del sector públic, amb una dedicació setmanal màxima de 25 hores tenint en
compte que la dedicació a l’activitat privada estarà distribuïda fora de la jornada que té
assignada a l’Ajuntament de Celrà.
Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
-

si l’activitat privada impedeix o afecta l’estricte compliment dels deures com a
personal al servei de l’Ajuntament de Celrà o comprometés la seva imparcialitat o
independència;

-

si l’activitat privada té cap relació amb els assumptes que la persona coneix per raó
del càrrec;

-

si la dedicació horària a l’activitat privada coincideix amb la jornada laboral a
l’Ajuntament o supera els límits de dedicació legalment previstos;

-

si l’activitat professional té vinculació, directa o indirecta, amb les entitats de
caràcter públic en què presta servei.

Segon. DECLARAR que l’activitat autoritzada restarà suspesa d’ofici en els supòsits
previstos per la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
Tercer. INFORMAR a l’interessat que està obligat a comunicar a l’Ajuntament de Celrà tota
modificació que es pugui produir en relació amb la declaració efectuada, i s’entén que
l’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a l’aplicació del règim disciplinari.
Quart. INFORMAR a la senyora Sra. Joana Argerich Herreras sobre la necessitat de que si
deixés de prestar serveis a l’Ajuntament de Celrà, fet que comportaria el tancament
d’aquesta autorització, i posteriorment fos donat d’alta novament, caldrà que comuniqui
de manera expressa el desenvolupament d’una segona activitat, si així procedeix.

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

Vots a favor (13)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram
Aymerich Besalú
GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports, Promoció Econòmica i Habitatge, que explica que es tracta d’autoritzar que
l’arquitecta municipal pugui fer compatible la seva activitat en l’àmbit públic d’aquesta
Administració amb la seva activitat en l’àmbit privat.
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
7. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI 2020
(expedient x331/2021).

ANTECEDENTS DE FET
1. Format per la Intervenció el Compte General de la corporació de l’exercici 2020, per
Decret d'Alcaldia 287/2021, de 19 de març, es va convocar la Comissió Especial de
Comptes pel dia 19 d’abril de 2021.
Aquest dia, el Compte General es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de
Comptes, que el va informar favorablement.
2. El Compte General, amb l'informe de la Comissió, es va exposar al públic mitjançant un
edicte que es va publicar al BOP de Girona número 2021_0_77_3251, de 23 d’abril de
2021 i a l’e-tauler fins del 17 de maig de 2021 pel termini de quinze dies durant els quals
els interessats podien presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Es va establir que en el supòsit que en aquest termini no es presentin reclamacions,
objeccions o observacions, s’elevarà directament al Ple dictamen per l’aprovació del
Compte General 2020 sense necessitat de nova reunió de la Comissió, previ tràmit de
certificació per part de secretaria municipal de dita circumstància.
3. Durant aquest termini no se’n va presentar cap.
FONAMENTS DE DRET
1. S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals.
2. L’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala que acompanyat dels informes
de la Comissió Especial de comptes i de les reclamacions formulades, el Compte general
se sotmetrà al Ple de la corporació per aprovar-lo abans del dia 1 d’octubre.
3. L’article 214.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala que les entitats locals rendiran
al Tribunal de Comptes el Compte general aprovat.
4. L’article 4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, disposa que
les corporacions locals han de remetre els comptes de cada exercici directament a la
Sindicatura de Comptes.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió Especial
de Comptes, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Aprovar el compte general de la corporació de l'exercici 2020, de conformitat amb
l’informe d’Intervenció, i remetre’l a la Sindicatura de Comptes.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (13)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram
Aymerich Besalú
GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:
L’alcalde explica el procediment seguit en l’aprovació del Compte General. Els regidors,
juntament amb l’Interventor, van assistir a la convocatòria de la Comissió Especial de
Comptes on es va informar el Compte General que avui es porta a aprovació del ple
previ el període d’exposició en el que no hi ha hagut al·legacions.
L’alcalde destaca que la pandèmia ha representat una reducció d’ingressos de 231.000
Euros respecte a les previsions però, malgrat això, el romanent líquid de tresoreria per
despeses generals resultant del tancament de l’exercici és de 3.027.159,96 Euros.

II
PART DE CONTROL
8. DONACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓSADMINISTRATIU 2 DE GIRONA DEL RECURS INTERPOSAT PER COMSA SERVICE

FACILITY MANAGEMENT SAU (expedient x865/2020).
En data 24 de setembre de 2020 l’Ajuntament va tenir coneixement que l’empresa COMSA
SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU, havia interposat recurs davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Girona, contra la resolució d’alcaldia de data 3 de març de 2020,
desestimatòria del recurs de reposició interposat contra el decret d’alcaldia de data 15 de
gener de 2020, pel qual s’imposaven penalitzacions per demora en l’execució de l’obra
“Rehabilitació i canvi d’ús d’una pallissa a l’entorn de la Torre Desvern de Celrà”.
Es va sol·licitar assistència al servei jurídic de la Diputació de Girona, a fi de què
representessin la corporació i defensessin els seus drets en aquest recurs.
En data 25 de maig de 2021, la Diputació
que el Jutjat contenciós administratiu
procediment, desestimant la demanda
MANAGEMENT SAU, imposant les costes a

de Girona ha comunicat a l’Ajuntament de Celrà
2 de Girona ha dictat sentència en aquest
interposada per COMSA SERVICE FACILITY
la part demandant.

El Ple resta assabentat.
9. 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 437/2021
A petició de la interessada, s’extingeix el contracte de treball amb la Sra. .............. com
a educadora de l’escola bressol municipal amb efectes del dia 3 de maig de 2021, sent
l’últim dia de treball el dia 2 de maig.
Decret 438/2021
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. ............ com a educadora
de les escoles bressol municipals de Celrà, amb una jornada laboral de 37,5h/setmanals.
Modalitat del contracte: interinitat fins a cobrir la plaça en propietat o que s’amortitzi i
amb efectes des del dia 3 de maig de 2021.
Decret 439/2021
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. ........... com a educadora
de les escoles bressol municipals, amb una jornada laboral de 25h/setmanals. Modalitat
del contracte: interinitat per substituir part de la jornada de treball de la Sra. ...........
(de baixa per maternitat).
La Sra. Moragas prestarà els seus serveis des del dia 3 de maig de 2021 fins a la
finalització dels permisos derivats de la maternitat de la Sra. .......

Decret 449/2021
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent i per raó d’urgència la Sra.
............. com a tècnica auxiliar de biblioteca, amb una jornada de treball de 37,5
hores/setmana i per un termini de 3 mesos.

Modalitat del contracte: obra o servei determinat i amb efectes des del dia 8 de maig de
2021 fins al dia 7 d’agost de 2021.
Decret 452/2021
Adscriure per sistema de lliure designació el Sr. ............, funcionari interí que ocupa un
lloc treball de vigilant, al lloc de treball de responsable del servei de vigilants per dur a
terme les funcions especificades a l’article 7 del Reglament del cos de vigilants de
l’Ajuntament de Celrà i amb efectes a partir del dia 10 de maig de 2021.
Decret 479/2021
Es deixa sense efecte el nomenament de funcionari interí del Sr. ............ Aguilar com a
vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, amb efectes a partir del dia 16 de maig de
2021.
Decret 485/2021
Prèvia pressa de possessió del Sr. ..........., se’l nomena funcionari interí per ocupar la
plaça vacant de la plantilla orgànica municipal, corresponent a l’escala d’administració
especial, subescala de serveis especials, lloc de treball vigilant municipal, a partir del dia
17 de maig de 2021 i del mateix fins a la cobertura definitiva de la plaça i lloc de
referència.
El Sr. ..........realitzarà una jornada de 37,5 hores/setmanals.
Decret 494/2021
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent el Sr. ............. per ocupar la
plaça de peó de manteniment, amb una jornada de treball de 40 hores/setmana.
Modalitat del contracte: interinitat fins a la cobertura definitiva de la plaça i amb efectes
des del dia 18 de maig de 2021 fins que la plaça quedi coberta definitivament o
s’amortitzi.
Decret 518/2021
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent el Sr. ........... Salvador com a
operari de manteniment, amb una jornada de treball de 40 hores/setmana i amb efectes
des del dia 21 de maig de 2021 fins a la reincorporació del Sr. ..........., que es troba de
baixa per malaltia.
Modalitat del contracte: interinitat per substituir la jornada de treball del Sr. ..............
El Ple resta assabentat.
10. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia que abasten del número 2021000451, de 6 de
maig, fins al número 2021000575, de 3 de juny, i que són els següents:

Nº de Decret

Títol

Àrea

2021DECR000575
2021DECR000574
2021DECR000573
2021DECR000572
2021DECR000571
2021DECR000570
2021DECR000569
2021DECR000568
2021DECR000567

DEC ORDRE DEL DIA PLE 8 DE JUNY DE
2021 03062021
DEC INCOACIO EXPEDIENT CONTRACTACIO
02062021
DEC
CONTRACTE
PRIVAT
CREACIO
ARTISTICA FESTIVAL ART I GAVARRES
02062021
DEC
CONTRACTE
PRIVAT
CONCERT
HAVANERES GRUP CABOTATGE 02062021
DEC
DESESTIMACIO
RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL 18052021
DEC CONVENI ALUMNAT BATXILLERAT IES
CELRÀ ESTIU 31052021
DEC CONTRACTE PRIVAT CONCERT LA
BAND GOGH 28052021
DEC
CONTRACTE
PRIVAT
KUMBARA
28052021
DEC
APROVACIO
REMESA
F2021-23
01062021

2021DECR000566

DEC HELENA COLL LAVALL 31052021

2021DECR000565

DEC AUTORITZACIO AMPLIACIO HORARI
CIVIC 31052021

2021DECR000564

DEC NARCIS SERRAT CASAS 31052021

2021DECR000563

DEC
ABOCAMENT
31052021

CAMIO

CISTERNA

2021DECR000562

DEC AUTORITZACIO US ESPAI PUBLIC

2021DECR000561

DEC AUTORITZACIÓ CICLE CONCERTS EL
TERRAT DE CELRÀ 31052021

2021DECR000560

DEC CROUS EXPERT 5 PAPERERES VIA
PUBLICA 28052021

2021DECR000559

DEC HAPPYLUDIC COMPRA 4 BANCS VIA
PUBLICA 28052021

2021DECR000558

DEC JOAN BACH 2
BIBLIOTECA 28052021

2021DECR000557

DEC DENEGACIO
21052021

2021DECR000556

DEC SANCIO DUMITRACHE 28052021

2021DECR000555
2021DECR000554
2021DECR000553
2021DECR000552
2021DECR000551
2021DECR000550
2021DECR000549
2021DECR000548
2021DECR000547
2021DECR000546

TARIMES

AMPLIACIO

FUSTA

TERMINIS

DEC ORDRE DEL DIA 27052021
DEC SOLICITUD SUBVENCIO CCGIRONES
TASTETS 27052021
DEC TARGETA APARCAMENT SR. PASADAS
26052021
DEC LIQUIDACIO HORTS 2021 27052021
DEC
ORDRE
DEL
DIA
COMISSIO
INFORMATIVA DIRECTORIAL 27052021
DEC
BIBLIOTECA
SEMINARI
BIBLIOTEQUES ESCOLARS 29012021
DEC RECTIFICACIO ADREÇA 26052021
DEC
DECRET
APROVACIO
CONVENI
GALANTHUS 19042021
DECRET ACCEPTACIO DE LA RENUNCIA
CONCESSIO NAU 2 I RETORN GARANTIA A
DMMG
DEC FERMI XIBERTA PUIG 25052021

SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
CON - CONTRACTACIÓ
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
CON - CONTRACTACIÓ
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
MA - MEDI AMBIENT
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
MA - MEDI AMBIENT
CON - CONTRACTACIÓ
PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM
SS - SERVEIS SOCIALS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000545
2021DECR000544
2021DECR000543
2021DECR000542
2021DECR000541
2021DECR000540
2021DECR000539
2021DECR000538
2021DECR000537
2021DECR000536
2021DECR000535
2021DECR000534

DEC
TOTTEX
UNIFORMES
UNIFORME
VIGILANT MUNICIPAL 25052021
DEC SERVEIS DISSENY CURSOS I TALLERS
21-22 25052021
DEC DECRET APROVACIO REMESA F202122 25052021
DEC APROVACIO NOMINA MAIG 24052021
DEC APROVACIÓ HORES I GRATIFICACIONS
NÒMINA MAIG 24052021
DEC PAG DIETES ASSIST A ORGANS
GOVERN MAIG 2021 19052021

DECRET DE RETORN DE LA GARANTIA PER
FI LICITACIO NAU 3 A GIRONA DISSENY
TECNIC SL
DEC CONTR INV ARBRAT AMB ESCOCELL
21052021
DEC
CONTR
SERVEIS
VETERINARIS
COLONIES GATS 21052021
DEC servei REPARACIO URGENT TAPA
BOMBA 3 BOMBAMENT EDAR 21052021
DEC
subministrament POLIELECTROLIT
EDAR 20052021

2021DECR000533

DEC SALA BIOMASSA ESTELLA CALDERA
CEIP FALGUERES I EMDC 21052021

2021DECR000532

DEC PERE MARTIN PARC CORS I ALTRES
21052021

2021DECR000531

DEC TOMAS ESPINOSA
INOXIDABLE 21052021

2021DECR000530

DEC JOSEP AGUIRRE REP SERRALLERIA
ESPAIS MUNI 21052021

2021DECR000529
2021DECR000528

2021DECR000527

2021DECR000526
2021DECR000525
2021DECR000524
2021DECR000523

2021DECR000522

2021DECR000521
2021DECR000520
2021DECR000519

RH - RECURSOS HUMANS
RH - RECURSOS HUMANS
RH - RECURSOS HUMANS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

DEC GIROGRUP SL 25052021

SUPORTS

SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA

ACER

DEC CTE MENOR SUB PORTA ACCES
CASETA PETANCA 20052021
DEC CTE MENOR OBRES ACABAMENT
CASETA PETANCA 20052021
DEC APROVACIO CONVENI COL·LABORACIÓ
ENTRE EPEL FIRA DE TEATRE AL CARRER
DE TÀRREGA I AJUNTAMENT DE CELRÀ
21052021
CONVENI TEMPORADA ALTA EMDC 2021
DEC ADAPTACIO INSTAL·LACIONS AL NOU
VAS DE LA PISCINA 18052021
DEC EXTINCIO LLICENCIES US PRIVATIU
HORTS 20052021
DEC DECL NO SUBEJ PASSIU TAXA
ESCOMBRARIES
ESTEVE
QUIMICA
20052021
DEC RETORN GARANTIA DEFINITIVA BOISA
CONTRACTE SERVEI MENJADOR ESCOLAR
17-18 19052021
DEC
BIBLIOTECA
SUBMINISTRAMENT
LLIBRES GIRONINA LLIBRES I PAPERS
29012021
DEC
BIBLIOTECA
SUBMINISTRAMENT
LLIBRES MOMA BOOKS 29012021
DEC
BIBLIOTECA
SUBMINISTRAMENT
LLIBRES TEXT 29012021

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM
MA - MEDI AMBIENT
MA - MEDI AMBIENT
ST - SERVEIS TECNICS
ST - SERVEIS TECNICS
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE
LES PERSONES
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
AL - ALCALDIA
MA - MEDI AMBIENT

SG - SECRETARIA
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2021DECR000518

DEC CONTRACTACIÓ SR. LUIS FRANCISCO
ALONSO COM A PEÓ DE MANTENIMENT
19052021

2021DECR000517

DEC MARC FUYA PLA GIRIBERT 18052021

2021DECR000516

DEC JUAN GARRIGA LLUNELL 18052021

2021DECR000515
2021DECR000514
2021DECR000513
2021DECR000512
2021DECR000511
2021DECR000510
2021DECR000509
2021DECR000508

2021DECR000507

2021DECR000506

2021DECR000505
2021DECR000504

DEC SOL SUBVENCIÓ ESCENARIS 2021
17052021
DEC
APROVACIO
REMESA
F2021-21
18052021
DEC
ARXIU
EXPEDIENT
PROTECCIO
LEGALITAT
SERGI
PERE
BRUGUES
30032021
DEC WATTS AT HOME ENERGIA SL
18052021
DEC DECRET SOLICITUD SUBVENCIO EMDC
GENCAT 18052021
DEC MANUELA ZARCO LOPEZ X2021_698
18052021
DEC SERVEI MANTENIMENR REPARACIO
EQUIPAMENT PAVELLO 17052021
DEC
ACOLLIMENT
PLA
SERVEIS
ASSISTENCIA TRANSICIO ENERGETICA I
ACCIO CLIMATICA
DEC AUTORITZACIO US ESCOLA L'AULET A
FAVOR AMPA AULET PEL CASALET TARDES
JUNY 21 14052021
DEC CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
AJUNTAMENT DE CELRÀ I L'ASSOCIACIÓ
EDUCACIÓ I GESTIÓ EN EL LLEURE A
L'EMPORDÀ 14052021
DEC CONTRACTE SERVEIS DE DISSENY
GRAFIC DOS LOGOTIPS 14052021
DEC DECRET CONTRACTE BASE DADES
LEFEBVRE 10052021

2021DECR000503

DEC JORDI FARRERO TREBALLS URGENTS
JARDINERIA POLIG RESIDENCIAL 14052021

2021DECR000502

DEC CARNIQUES CELRA RECLAMACIO
DANYS XARXA ENLLUMENAT 14052021

2021DECR000501

DEC JAUME RIERA TREBALLS URGENTS
JARDINERIA ZONA CASC ANTIC 14052021

2021DECR000500

DEC ACOLLIMENT LINIA 3 DEL PLA DE
SERVEIS ASSISTENCIA DE LA DDGI EN
GESTIO FORESTAL I PREVENCIO INCENDIS

2021DECR000499

DEC PERE MARTIN 3 ACTUACIONS VIA
PUBLICA 14052021

2021DECR000498

DEC SPASS PREVENCIO SEGURETAT
SALUT I 20 REVISIONS 14052021

2021DECR000497

DEC SECE SUBSTITUCIO FANAL CARRER
PIRINEU 14052021

2021DECR000496

DEC SECE REPOSICIO FANAL C-ESPINAU
MALMES PER ACCIDENT 14052021

2021DECR000495
2021DECR000494

I

DEC APROVACIO FAC VENDA PAPER I
CARTRO MARÇ21 TIRGI 14052021
DEC
CONTRACTACIÓ
SR.
FRANCESC
ROVIRA COM A PEÓ 13062021

RH - RECURSOS HUMANS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE
LES PERSONES
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
ES - ESPORTS
MA - MEDI AMBIENT
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE
LES PERSONES
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
CON - CONTRACTACIÓ
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
MA - MEDI AMBIENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
MA - MEDI AMBIENT
RH - RECURSOS HUMANS

2021DECR000493

DEC NEDGIA CATALUNYA SA 15032021

2021DECR000492

DEC NEDGIA CATALUNYA SA 14052021

2021DECR000491
2021DECR000490
2021DECR000489
2021DECR000488
2021DECR000487
2021DECR000486
2021DECR000485
2021DECR000484
2021DECR000483
2021DECR000482
2021DECR000481
2021DECR000480
2021DECR000479

DEC REDACCIO PROJ PLAQUES FOTOV
COBERTA EDAR
DEC ACOLLIMENT PLA ASSISTENCIA DDGI
CONSERVACIO DEL PATRIMONI NATURAL
DEC RENUNCIA SUBVENCIO LINIA 1 PAES
15022021
DEC CONTRACTE SUBMIN MATERIAL CELRA
S'ENGALANA 10052021
DEC DESESTIMAR SOL LICITUD SR FAVANO ACREDITA 13052021
DEC ORDRE DEL DIA JG 18MAIG 13052021
DEC NOMENAMENT FUNCIONARI INTERÍ SR.
VIVAS 12052021
DEC
TORRE REFRIGERACIO NALCO
13052021
DEC ADEQUACIO BARRA BAR ATENEU
06052021
DEC COMERCIAL FESTES I REVETLLES
11052021
REVOCACIÓ PARCIAL I RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
2N
PAGAMENT
SUBV
CAN PONAC 2020 (EXP X831/2020)
DEC APROVACIO MODIFICACIO PRESUPOST
2021-01 ESMENA 04052021
DEC EXTINCIÓ RELACIÓ LABORAL SR.
RICARDO VIVAS 11052021
DEC CLIDOM SOLAR SL 11052021

2021DECR000477

DEC revisió
11052021

2021DECR000476

DEC CONEXIO PLAÇA ESGLESIA 11052021

2021DECR000475

DEC XAVIER PALMADA BADIA 11052021

2021DECR000474

DEC
APROVACIO
11052021

2021DECR000473

DEC HIPERCOHETE SL 11052021

2021DECR000472

DEC
MERITXELL
11052021

2021DECR000471

DEC ROVINFOOD SL 10052021

2021DECR000470
2021DECR000469

bufador

REMESA

MA - MEDI AMBIENT
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
CON - CONTRACTACIÓ
RH - RECURSOS HUMANS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SAP - SERVEIS ATENCIO
PERSONES
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
RH - RECURSOS HUMANS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2021DECR000478

MOTOR

URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ

A

EDAR

F2021-20

BRUGUES

PASCUAL

DEC DEC FIANCA RESIDUS CONTRUCCIO
10052021
DEC
PAGAMENT
RESTA
SUBVENCIO
FAÇANES 2020 06052021

ST - SERVEIS TECNICS
TIC - INFORMÀTICA I NOVES
TECNOLOGIES
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
SGI - SECRETARIA GENERAL I
INTERVENCIÓ
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2021DECR000468

DEC JOSEP AGUIRRE DIVERSOS TREBALLS
SERRALLERIA 10052021

2021DECR000467

DEC
APROVACIÓ
NÒMINA
COMPLEMENTÀRIA ABRIL 07052021

RH - RECURSOS HUMANS

2021DECR000466

DEC JORDI FARRERO PLANTES JARDINERES
MUNICIPALS 07052021

SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2021DECR000465

DEC INCOACIO BISU 07052021

2021DECR000464

DEC BAIXA PADRO X138 07052021

2021DECR000463

DEC NOVATILU COMPRA 6 PROJECTORS I 1
APARCA-PATINETS 07052021

MA - MEDI AMBIENT
HAB - PADRÓ D'HABITANTS
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,

SUBMINISTRAMENT
2021DECR000462

DEC JOSEP SITJA ACTUACIONS URGENTS
07052021

2021DECR000461

DEC TOMAS ESPINOSA
CENTRE CIVIC 07052021

2021DECR000460

DEC OFICINA I ARXIU MOBILIARI NAU
BRIGADA 07052021

2021DECR000459

DEC
BAIXA
XALOC
EXECUTIVA
ESCOMBRARIES SR CABALLERO NOTIF
ERROR i NOVA LIQ 06052021

2021DECR000458
2021DECR000457
2021DECR000456
2021DECR000455
2021DECR000454

PLANXES

INOX

DEC INCOACIO MESAROS 07052021
DEC 1ERA UTILITZACIO ESTEVE QUIMICA
SA X2017_267 07052021
DEC DEV FIANCA RESIDUS APRIS GESTIO
06052021
DEC
OCUPACIO
TEMPORAL
5
DIES
06052021
DEC
JOAQUIM
FAIXEDAS
BITLLOCH
06052021

2021DECR000453

DEC ORIOL CALLOL ALBERT 06052021

2021DECR000452

DEC
NOMENAR
SR.
RESPONSABLE
SERVEI
06052021

2021DECR000451

DEC OFICINA I ARXIU COMPRA 4 CADIRES
06052021

BAUTISTA
VIGILÀNCIA

SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
MA - MEDI AMBIENT
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS
RH - RECURSOS HUMANS
SPU - SERVEIS PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT

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


S’ha rebut una subvenció de projectes educatius de la Diputació de Girona
destinada a l’Aula2, i que està compartida amb l’àrea d’Educació. Són 1.400 €
que serveixen per pagar el 20 % del cost del servei.



L’àrea de Joventut participa en el Projecte EDE, liderada per la UDG i on també
hi ha més investigadors d’altres universitats catalanes. Aquest projecte de
recerca gira entorn l’empoderament juvenil, com viuen els joves i el treball que
fan i poden fer els professionals de joventut en aquest sentit.



La tècnica de Joventut participarà els dies 5 i 6 de juliol en un seminari d’aquest
projecte.



Fa unes setmanes es va acabar la segona edició de curs Quetzal. La professional
ha valorat el canvi en els joves que han passat per aquest servei i que cataloga
de molt positiu. Destaca especialment que un jove ha hagut d’acabar el projecte
ràpidament perquè li ha sortit una feina al poble i ja hi està treballant.

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

Socials, que diu el següent:
EDUCACIÓ


S’ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona per a l’Aula d’estudi per un
import de 1.300 Euros i per a l’execució del projecte Educació 360 una subvenció
per import de 1.000 Euros.



Felicita totes les entitats del poble que tenen ja encarrilades les activitats d’estiu.

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:
PARTICIPACIÓ


S’han iniciat les obres d’instal·lació d’una tanca perimetral al circuit de ràdio
control situat a l’antic camp de futbol i que compleix una de les millores més
votades dels pressupostos participatius 2021. El cost ascendeix a 8.405,56 Euros
i se n’ha encarregat l’empresa Ferreteria Soler després de la licitació
corresponent.

COMUNICACIÓ


El mes passat es va celebrar l’acte de lliurement del Segell Info Participa a la
qualitat i transparència de la comunicació pública local, corresponent a l’any
2020. El web de Celrà compleix en un 86,54 % (45 dels 52 indicadors que ha
avaluat el Consell certificador del segell). Els ítems avaluats són molt variats: les
actes dels plens, les juntes de Govern, etc.

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


Va assistir, juntament amb l’alcalde, a la reunió amb els membres de l’Associació
de la Gent Gran de Can Ponac i, entre altres coses, es va tractar el tema de la
reobertura de la cafeteria del casal.



Aquest estiu l’Associació té eleccions per configurar la nova Junta, un cop ja han
passat els quatre anys de l’última.



Donat que els mesos d’estiu tot queda molt parat, s’ha decidit reobrir el bar el
proper mes de setembre.



Oficina d’atenció municipal a les persones: fa més o menys una setmana que
s’han iniciat presencialment els tallers de memòria, amb tres grups, i tot
emmarcat dins la normativa Prosicat.



Continua amb normalitat el servei Respir, el servei d’atenció domiciliària i
l’atenció psicològica.



Durant la pandèmia, s’han fet a Ràdio Celrà les càpsules radiofòniques de

manteniment de la memòria, càpsules saludables, etc. El dia 14 s’emetrà
l’última.


A partir del dia 21, i fins a meitat de setembre, es farà una revisió de les
càpsules anteriors que s’havien fet.

IGUALTAT


S’està treballant per una via de comunicació i promoció de polítiques inclusives
lliures d’estereotips i prejudicis, que és una mena de llibre d’estil de gènere per a
les treballadores de l’Ajuntament. L’esborrany ja està quasi acabat i hi ha la
possibilitat de fer una versió breu en paper que serveixi per a tota la ciutadania.



A finals d’aquesta setmana la tècnica d’Igualtat es trobarà amb la Sra. Cristina
Vila, professional que està elaborant el Pla d’igualtat municipal, que
proporcionarà ja la diagnosi de la que informarà més endavant.

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


Ha mantingut vàries reunions amb la tècnica per analitzar diferents projectes,
prioritzant els que fan referència a la lluita de la Covid 19. Han escollit 2: un que
fa referència al subministrament de xeringues per a la vacunació activa i l’altre la
col·laboració en l’enviament de respiradors a l’Índia.

CULTURA


S’està ultimant la programació dels diferents actes d’aquest estiu. Destaca una
instal·lació/acte que es farà dins l’església, titulat Acte de fe, una producció de
Fira Tàrrega i que tindrà lloc el 19 de juny a les 20 hores.



Aquest matí ha mantingut una reunió amb el vicepresident i diputat de Cultura de
la Diputació de Girona per parlar del programa Celrà Fàbrica d’Arts i de les
possibilitats de finançament dels diferents projectes que s’hi engloben.

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


La Diputació de Girona ha concedit l’assistència en matèria de conservació del
patrimoni natural per a la redacció d’un pla de sega dels marges dels camins
públics del nucli urbà per transformar-los en zones naturalitzades que
protegeixen els processos naturals i afavoreixin la biodiversitat.



S’està inventariant l’arbrat municipal.



El dissabte 5 de juny l’Ajuntament va col·laborar amb l’acció organitzada pel grup
de voluntàries Terrànimal, que coincidia amb el Dia Mundial del Medi Ambient, i

va consistir a la recollida de deixalles de les zones verdes del municipi. Van
participar-hi unes quaranta persones i els organitzadors van quedar bastant
contents.


Conjuntament amb l’àrea de Comunicació, ja s’ha iniciat la segona part de la
campanya de sensibilització de recollida selectiva i que consisteix a tornar a
repetir informació (deixalleria, horaris deixalleria, que inclou cada fracció, etc.).

SALUT


S’han mantingut trobades amb la referent comunitària del Cap de Celrà, que ha
canviat fa uns mesos. Després de la situació post pandèmica que ens podem
trobar i de la necessitat de treballar ja preventivament i per avançar-nos als
escenaris que en el futur es poden trobar s’ha començat a treballar en
l’elaboració d’un ecomapa de Celrà on es podran localitzar tots els actius de salut
del municipi que puguin incidir en la millora de la qualitat de vida de totes les
celranenques.

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


El servei d’ocupació local ha gestionat 100 ofertes que han arribat del Polígon
Industrial i de l’entorn més proper a Celrà, de les que s’han pogut inserir 32
persones que estaven a la borsa gestionada des de l’Ajuntament de Celrà de
persones que demanden ocupació.



Formació: a través del Consell Comarcal del Gironès i amb els agents digitals s’ha
fet una formació de recerca de feina a través del telèfon mòbil. També s’ha fet un
curs de conductor de carretó elevador i una formació per a persones
emprenedores titulada Com fer que la teva empresa sigui eficient.



Emprenedoria: s’han assessorat 30 persones que han presentat els seus
projectes per iniciar una activitat econòmica.



Al maig es va adjudicar una de les naus industrials per promoure l’activitat
econòmica i properament dues naus més quedaran lliures i també es farà el
procés per licitar-les novament.



Comerç local: s’està treballant, conjuntament amb l’àrea de Cultura, amb
l’Associació de Comerciants per veure quin format pot vendre els Tastets 2021.

ESPORTS


Dissabte passat es va obrir la piscina municipal, amb un aforament permès del
70 %. Cal mantenir encara la cita prèvia per poder accedir-hi i l’abonament es
pot fer telemàticament o presencialment.



Casals estiu: relacionats amb l’àmbit de l’esport se’n fan el de futbol, patinatge i
gimnàstica rítmica. Enguany el campus de futbol s’ha hagut de desplaçar a les

instal·lacions de Sarrià de Ter ja que el proper mes de juliol tindrà lloc el canvi
de gespa del camp de futbol. Agraeix a l’Ajuntament de Sarrià de Ter el poder
acollir aquest campus i la seva predisposició per tal que la mainada de Celrà
pugui fer allà aquesta activitat.


Els diferents casals d’estiu podran anar a la piscina municipal, mínim dos dies i
màxim quatre. Si milloren les restriccions de la Covid, el número de dies per
poder anar-hi també variarà.



La setmana passada s’han celebrat els jocs Emporion. El dijous va haver-hi una
trobada multiesportiva i diumenge les finals de rítmica.



Felicita l’Ajuntament de Celrà i el Consell Esportiu per l’organització excel·lent
d’aquestes activitats ja que tothom va quedar molt content pel resultat final.

L’alcalde informa del següent:



El Consorci de Vies Verdes ja ha fet l’encàrrec a l’empresa Tragsa per a la
construcció del carril bici i ja ha començat a tenir les primeres reunions a l’espai
per veure com tindrà lloc aquesta construcció.



Ha mantingut reunions amb la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del
Gironès per començar a parlar sobre les comunitats energètiques i s’està
estudiant la possibilitat d’instal·lar-ne a Celrà i tirar-les endavant segons la
demanda i necessitat.



Va assistir a la reunió d’alcaldes per posar de manifest el rebuig per la creixent
demanda de construcció de camps fotovoltaics al territori. Aquesta reunió va
tenir lloc a Sant Jordi Desvalls i allà es va explicar el que es pretén fer amb
aquests camps fotovoltaics en aquest municipi i en el de Foixà. Es va firmar un
manifest conjunt per tal que aquesta pretensió no tiri endavant o que l’impacte
sigui el mínim possible.

12. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó
d’urgència a la consideració del Ple municipal un assumpte no comprès dins de l’ordre
del dia i que correspon a la moció presentada pel grup municipal Cup-Celrà a favor de la
declaració institucional per a l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i
financer per part dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba, es justifica la urgència de la
inclusió atenent que la propera setmana el 23 de juny, es produirà una reunió de
l’Assemblea General de la ONU on es sotmet a votació una resolució contra el bloqueig
dels EEUU a Cuba.
La urgència, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
12.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP-CELRÀ A FAVOR DE LA
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A L’AIXECAMENT DEL BLOQUEIG POLÍTIC,
ECONÒMIC, COMERCIAL I FINANCER PER PART DELS ESTATS UNITS

D’AMÈRICA CONTRA CUBA (expedient x788/2021).
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ja ha passat molt de temps des de que l’expresident dels Estats Units Barack Obama
qualifiqués el bloqueig contra Cuba d’obsolet, ancorat en el passat, una peça de la Guerra
Freda, i reconegués que no ha funcionat per als objectius històrics dels Estats Units.
Malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els Estats Units durant el govern Obama,
pràcticament tots van estar trencats pel govern de Trump. A més, es va empitjorar la
política de bloqueig a Cuba en el seu mandat fins i tot retirant el seu personal diplomàtic
de l'Havana, afegint amb això una gran dificultat als ciutadans de Cuba, que han de viatjar
abans a un altre país per demanar el visat d'entrada als EUA.
També, altra vegada, Estats Units ha posat a Cuba en la seva Llista de Països
Patrocinadors del Terrorisme i, en aquest temps de pandèmia, ha posat en marxa una
fortíssima campanya de desprestigi i persecució de les Brigades Mèdiques Cubanes que, en
conveni amb l’Organització Panamericana de la Salut ─un organisme de l'ONU─, Cuba
continua col·laborant amb nombrosos països empobrits que ho sol·liciten, així com a Italià
i Andorra.
Amb el govern de Biden, que ja ha dit que “revisar la política de Trump cap a Cuba no es
una prioritat”, el bloqueig es manté, amb més de 40 mesures contra Cuba preses per
Trump i perjudicant així la qualitat de vida dels cubans i les cubanes.
Es calcula que el bloqueig li ha costat a la illa despeses per un valor de 125.873 milions de
dòlars.
Pròximament, l’Assemblea General de Nacions Unides tornarà a votar la “Necessitat de
posar fi al bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels Estats Units d’Amèrica
contra Cuba”. En totes les ocasions -any rere any i des del 1992-, el bloqueig ha estat
condemnat per l’Assemblea General de Nacions Unides i en l’ultima, l’any 2019, la votació
contra el bloqueig a Cuba va obtenir 187 vots a favor, pràcticament la unanimitat de la
cambra (veure annex). I com ha succeït en nombroses ocasions, només els Estats Units i
Israel hi han votat en contra, sumant-s’hi el 2019 per primera vegada el Brasil de
Bolsonaro que, a l’arribar al govern i seguint la política de Trump, va trencar el conveni
que el seu país tenia amb Cuba i l’Organització Panamericana de la Salut, provocant que
milers de metges i tècnics sanitaris cubans que oferien els seus serveis a la població més
desfavorida, sobretot a l’Amazònia (on avui es produeixen la major quantitat de contagis i
morts per coronavirus per falta d’atenció mèdica) es veiessin obligats a deixar Brasil i els
seus pacients.
La voluntat dels acords cubano-nord-americans ha d’enfortir la convivència entre els dos
països sobirans i veïns, facilitar els moviments de persones i de l’economia, al mateix
temps que ha d’aprofundir en les garanties dels DH en ambdós països. Aquests acords són
fruit de la voluntat dels dos països i els dos pobles, fet que no
ha de ser alterat ni obstaculitzat per les administracions de nous presidents/es i equips.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. MOSTRAR el seu suport a l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i
financer que el Govern dels Estats Units d’Amèrica manté contra Cuba i manifestar-se a
favor d’unes relacions basades en el respecte a la legalitat internacional, la pau, la
sobirania nacional, la llibertat i la cooperació entre ambdós estats.

Segon. FER ARRIBAR al Govern de la Generalitat i al Govern de l’estat espanyol la
necessitat que en les seves relacions amb les Institucions dels Estats Units d’Amèrica
expressin la condemna pel manteniment del bloqueig polític, econòmic, comercial i
financer a Cuba, així com els encoratgi a derogar, el més aviat possible, les lleis Helms
Burton i Torricelli.
Tercer. TRAMETRE aquesta resolució a totes les Associacions de Municipis Catalans, la
Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i els consolats de Cuba i Estats Units
ubicats a Catalunya, així com també a les ambaixades de Cuba i els Estats Units a Madrid.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (13)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram
Aymerich Besalú
GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernandez Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

13. PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Anna Maria Coll Pascual, representant del GM
FC-ERC-AM, que pregunta si l’Ajuntament fa la totalitat del pagament dels impostos a
l’Agència Catalana.
L’alcalde dona la paraula al al senyor Ramon Boada Oliveras, interventor, que respon
que s’estan pagant l’IVA i l’IRPF, amb el seu informe desfavorable.

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.

