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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIF ICAC IÓ DE LA SESSIÓ
Número: 8
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera convocatòria
Data: 13 de juliol de 2021
Horari: de 20.00 hores a 20.41 hores
Lloc: sala consistorial de la corporació
A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 13 de juliol 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 i primera convocatòria, sota la
presidència de l’alcalde i assistits per mi, la secretària.
La sessió es retransmet
Ajuntament de Celrà.

en

directe

mitjançant

plataforma

youtube,

canal

ASSISTENTS
Alcalde

AJUNTAMENT DE CELRA
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Sr. David Planas Lladó
Tinents/es d'alcalde
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Daniel Jiménez Elvira
Sra. Montserrat Carré Dalmau (mitjançant llicència municipal Zoom, segons l’article
110.2 del Reglament Orgànic Municipal de Celrà)
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
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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 8 DE JUNY 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 UNANIM ITAT dels 13 assistents.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL
2. DICTAMEN SOBRE EL DESISTIMENT A LA TRAMITACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 12 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA DEL MUNICIPI DE CELRÀ (expedient x832/2018).
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ANTECEDENTS DE FET
1.
El Ple de l’Ajuntament de Celrà va aprovar inicialment i provisionalment
en sessions de 9 d’octubre de 2018 i 12 de març de 2019 la Modificació Puntual
número 12 del PGOU del municipi de Celrà.
2.
En data 13 de novembre de 2019 la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona emet acord de suspensió de la tramitació de la Modificació Puntual número
12 del PGOU del municipi de Celrà amb les prescripcions següents:
a) Per tal d’obtenir una projecció adequada dels interessos públics,
cal proposar una nova ordenació que millori tant la disposició dels
sistemes d’equipaments i espais lliures, com l’ordenació de
l’aprofitament privat conforme l’apartat de valoració d’aquest
informe, valorant alternatives en les quals no es produeixi un
increment del sostre edificable.
b) Cal valorar adequadament el rendiment econòmic del planejament
vigent i el rendiment del planejament proposat.
3.
S’han emès informes per part de la redactora del Planejament Sra.
Elisabet Pascual, en el que es conclou:
Tenint en compte la valoració de l’informe referit, de gener de 2021, i des
del punt de vista de l’impacte en les finances municipals no és justifica
prosseguir amb la tramitació de la modificació núm 12 del Pla General
d’Ordenació.
4. S’ha emès informe per part de l’arquitecta municipal, en data 1 de juny de 2021
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en el que en la part que interessa conclou:
D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ
L’import que resulta de la valoració del sòl encarregada per l’Ajuntament
de Celrà fa inviable la modificació puntual número 12 del PGOU.
S’ha arribat a un acord amb la propietat per adquirir la finca per via de
l’expropiació.
E. CONCLUSIONS
S’informa que caldria procedir al desistiment de la tramitació de la
modificació puntual número 12 del PGOU de Celrà.
5. La secretaria municipal ha emès informe en data 15 de juny de 2021 sobre el
procediment a seguir.
FONAMENTS JURÍDICS
El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, no regula el procediment de desistiment pel que fa a
la tramitació de figures de planejament urbanístic.
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L'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques (d'ara endavant, LPACAP) contempla de manera
conjunta el desistiment i la renúncia com un de les maneres de finalització del
procediment perquè totes dues figures produeixen la finalització del procediment
en curs.
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 la corporació l’adopció del següent
ACORD
Prim er. Desistir de la tramitació de la modificació puntual número 12 del Pla
General d’Ordenació Urbana del Municipi de Celrà , redactada per l’arquitecta Sra.
Elisabet Pascual Pich.
Segon. Notificar aquest acord al Sr. Enric Pagans Quintana per al seu
coneixement, i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes que
procedeixi a deixar sense efecte la tramitació realitzada.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
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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 Hernández Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
L’alcalde explica que hi ha un terreny a l’entrada del poble, propietat del Sr.
Enric Pagans, zona verda qualificada de sistema d’equipaments de parcs i jardins
urbans (clau V) i que l’Ajuntament té interès a expropiar per tal d’incorporar-lo als
sistemes públics del municipi, d’acord amb la Modificació Puntal número 12 del Pla
General d’Ordenació Urbana de Celrà .
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Un cop tramitada la modificació a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la
seva aprovació, aquesta ha emès acord de suspensió i el que es proposa avui és
el desistiment a la tramitació de la Modificació Puntual número 12 del PGOU de
Celrà.
3. DICTAMEN DE L'APROVACIÓ DEL CONVENI D'EXPROPIACIÓ PER MUTU
ACORD DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE JUIÀ, NÚMERO 1 DE
CELRÀ (expedient 696/2021).
En data 25 de maig de 2021 s’ha dictat providència de l’alcaldia per la que s’ha
procedit a incoar expedient d’expropiació de mutu acord i ordenar la emissió
d’informes per part dels serveis tècnics municipal, on es formuli la relació de
propietaris, béns i drets afectats i per part de la secretària municipal sobre la
legislació aplicable i els tràmits a seguir, per portar a terme l’expropiació, en
relació a la finca ubicada a la carretera de Juià 1 del terme municipal de Celrà.
En data 27 de maig de 2021 s’ha emès informe per part de la arquitecta municipal
en el que es descriu la afectació urbanística i situació de la finca objecte
d’expropiació i el valor d’expropiació, de conformitat amb la valoració detallada
que consta a l’expedient:

.../...

Primer.- Que la Revisió del Pla General d'Ordenació Urb ana de Celrà, aprovat
definitivament per la Comissió d'Urb anisme de Girona, en la sessió de data 25 de
novemb re de 1998, preveuen l’ob tenció del terreny privat descrit per destinar-lo a la
dotació consistent en sistema d’espais lliures, no sent ob jecte el mateix del deure
legal de cessió ob ligatòria i gratuïta atès que no es trob a dins de cap polígon
d’actuació ni de cap àmb it de sòl urb anitzab le pendent de desenvolupament.
Fitxa de planejament sob re la parcel·la afectada:
El PGOU regula el Sistema d’equipaments en la Secció 3 “Sistema General d’Espais
Lliures” del Capítol II Regulació i desenvolupament dels Sistemes del Títol III Règim
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urb anístic del Sòl de la Normativa.
“Art. 73 – Sistema d’equipaments de parcs i jardins urb ans (clau V)
1. Formen el Sistema de parcs i jardins urb ans tots els parcs, jardins, places, ramb les
i tot l’espai lliure verd púb lic, situat en sòl urb à o urb anitzab le.
(...)”
La normativa d’aplicació vigent en la finca és la proposada per l’article 73 Sistema d’equipaments de parcs i jardins urbans (clau V) del PGOU.
Segon.- Relació de b éns a ocupar i propietaris afectats per l'expropiació:
- Titular registral i domicili: Enric Pagans Quintana
Carrer Indústria, 9
17460 Celrà
- Descripció de el b é: “Rústica. Pieza de tierra cultiva llamada "La Trilla", sita en el
término de Celrà, que la compone una extensión de dieciséis áreas, trece centiáreas,
poco más o menos. Linda: al este, con Gerardo Gaseu; al sur, con la carretera
general de Girona a Palamós; al oeste, con Jerónimo Falgàs; y al norte, con la
carretera Antigua de Girona a La Bisb al.”
- Superfície total: 2.661 m2.
- Superfície a expropiar: 2.661 m2.
- Situació jurídica: 100% del ple domini.
- Càrregues: No hi ha càrregues registrades.
- Afectació: Qualificada de sistema d’espais lliures.
- Edificacions, instal·lacions i plantacions: Edificació d’ús agrícola de 105 m2.
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- Valoració econòmica: 71.474,46 € + 5% (premi d’afecció) = 75.048,18 €
.../...
En data 18 de juny de 2021 RS 1744 es va notificar a la propietat senyor Enric
Pagans Quintana el full d’apreuament resultant de l’informe de la arquitecta
municipal, atorgant termini per tal que manifestes la seva conformitat o
disconformitat.
En data 28 de juny de 2021 RE 4358, el senyor Pagans ha comunicat la seva
conformitat amb el contingut del full d’apreuament i el valor d’expropiació de la
finca.
Consta a l’expedient informe favorable d’intervenció i el corresponent document
comptable per la quantitat de 75.048,18€.
En data 1 de juliol de 2021 s’ha emès informe per la secretaria municipal en
relació a la legislació i procediment a seguir.
La competència de l’adopció del present acord correspon al Ple de la Corporació de
conformitat amb el que disposa l’article 3.4 del Decret de 26 d'abril de 1957 pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favora ble de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
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ACORD
Primer. Aprovar el conveni d’expropiació per mutu acord de la finca registral
número 332 ubicada a la carretera de Juià 1 del terme municipal de Ce lrà, en els
termes continguts en el document Annex al present acord “ minuta de conveni
d’expropiació de mutu acord entre l’ajuntament de Celrà i el senyor Enric Pagans
Quintana” i de conformitat amb el que estableix l’article 25 i següents del Decret
de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Expropiació
Forçosa.
Segon. Facultar a l’alcalde de la corporació tant àmpliament com sigui necessari
per a la formalització i execució dels presents acords.
Tercer. Aprovar la autorització, disposició i obligació de 75.048,18€, amb càrrec a
l’aplicació pressupostaria 21.1532.60000 Adquisició terrenys del pressupost 2021,
condicionant-ne el pagament a la signatura del conveni d’expropiació i acta
d’ocupació.
Quart. Sol·licitar la inscripció al registre de la propietat del bé expropiat, de
conformitat amb el que disposa l’article 25 de Reial decret 1093/1997, de 4 de
juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries al Reglament per a
l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat
d'actes de naturalesa urbanística.
Cinquè. Publicar el contingut dels presents acords i del conveni d’expropiació,
mitjançant anunci, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler
electrònic (e-tauler) de la seu electrònica municipal.
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Sisè. Notificar-ho al Senyor Enric Pagans Quintana amb DNI ***7401** per al
seu coneixement i als efectes oportuns i comunicar-ho al Departament
d’intervenció per al seu coneixement i efectes.
Setè. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil
següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia hàbil següent al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que es
consideri
ANNEX
MINUTA CONVENI D’EXPROPIACIÓ DE MUTU ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CELRÀ I EL SENYOR ENRIC PAGANS QUINTANA
Celrà, .. de ....... de 2021
REUNITS
D’UNA PART: L’Ajuntament de Celrà, representat pel senyor David Planas Lladó
alcalde president de l’Ajuntament de Celrà, les dades personals del qual apareixen
plenament acreditades en funció del seu càrrec, assistit per la senyora Meritxell
Vargas Sardà, secretària de l’Ajuntament de Celrà,
I DE L’ALTRA PART: El senyor Enrique Pagans Quintana, major d’edat, a mb
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domicili a ............................., i N.I.F. número .................., estat civil .......
Ambdues parts, es reconeixen mútuament la plena capacitat d’obrar i exposen a
títol de preàmbul els següents
ANTECEDENTS
I.- El senyor Enrique Pagans Quintana és propietari d’una finca situada a la
carretera de Juià número 1 del municipi de Celrà, qualificada de sistema
d’equipaments de parcs i jardins urbans (clau V), referència cadastral
9129102DG8592N0001JG amb una superfície de 2.661m2 segons informació
cadastral i 1.613 m2 segons informació registral.
II.- La finca objecte d’expropiació consta inscrita al registre de la propietat número
3 de Girona finca número 332 llibre 4 Tom 1.298 amb la següent descripció:
Rústica. Pieza de tierra cultiva llamada “la Trilla” sita en el término de
Celrà, que la compone una extensión de dieciséis áreas, trece centiáreas,
poco más o menos. Linda: al este, con Gerardo Gaseu; al sur, con la
carretera general de Girona a Palamos; al oeste con Jerónimo Flagàs; y al
Norte con la carretera Antigua de Girona a la Bisbal.
Pertenece el 100% a Enrique Pagans Quintana en pleno dominio con
carácter privativo por título de herencia y adjudicación.
No hay cargas de procedencia.
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No hay cargas propias.
III.- Que per part de l’Ajuntament de Celrà i el Senyor Pagans s’ha arribat a acord
pel que fa al just preu per adquirir per sistema d’expropiació urbanística la finca
d’anterior referència, per tal d’incorporar-la al sistemes públics del municipi,
sistema d’equipaments de parcs i jardins urbans (clau V), en execució del
planejament general vigent, Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà,
aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de
data 25 de novembre de 1998.
IV.- Que l’Ajuntament de Celrà actua com administració urbanística expropiant i
com a beneficiària de la expropiació i s’ha procedit a la tramitació i aprovació
prèvia del present conveni per part d’òrgan competent.
Per donar lloc a les finalitats que volen assolir ambdues parts, posades de mutu i
comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquests actes, celebren el
present conveni, segons els següents
CLAUSULES
Primer.- Objecte del conveni.
L’objecte del conveni és la expropiació per mutu acord del 100% de la finca
situada a la carretera de Juià número 1 del municipi de Celrà, qualificada de
sistema d’equipaments de parcs i jardins urbans (clau V) , referència cadastral
9129102DG8592N0001JG, inscrita al registre de la propietat número 3 de Girona
finca número 332 llibre 4 Tom 1.298 segons la descripció recollida en els
antecedents.
La finca expropiada s’adquireix per l’Ajuntament de Celrà lliure de càrregues,
gravàmens, ocupants i arrendataris d’acord amb allò establert a l’article 24 i
concordants de la Llei d’Expropiació Forçosa, amb el pagament del preu just.
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Segon.- Preu.
L’Ajuntament de Celrà, com a Administració expropiant, i el senyor Enrique Pagans
Quintana, com a propietari de la finca a expropiar, mitjançant el present conveni,
estableixen de mutu acord el preu just de 75.048,18 euros pel total finca subjecte
a expropiació forçosa. En aquest preu s’inclou el premi d’afecció que recull l’article
47 de la Llei d’expropiació forçosa.
Amb el pagament del preu just l’expropiat es dona per plename nt indemnitzat per
raó de la present expropiació forçosa, renunciant a qualsevol altra petició enfront
l’Ajuntament de Celrà per aquest concepte.
Tercer.- Acta de pagament i ocupació.
Com a document annex al present conveni s’estendrà acta de pagament i o cupació
que acrediti la entrega efectiva, als efectes de la seva inscripció al registre de la
propietat, en els termes i amb els efectes que es regulen al Reial decret
1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries al
Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de
la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.
Quart: Despeses
Les despeses registrals derivades de la inscripció del present instrument aniran a
càrrec de l’Ajuntament de Celrà.
Cinquè: Dret de reversió.
Atenent la naturalesa urbanística de la present expropiació i la qualificació pública
de la mateixa, l’expropiat renuncia a qualsevol dret sobre la finca expropiada tant
de present com de futur.
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Sisè: Aprovació per òrgan competent.
El contingut del present conveni ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Celrà,
en sessió de data............
Setè: Naturalesa del conveni.
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni li seran d’aplicació, amb
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i
contenciós administratiu amb submissió als tribunals del domicili de l’Ajuntament
de Celrà que fossin competents.
A Celrà en la data ....., les parts signen el present conveni d’expropiació davant la
secretaria municipal que actua com a fedatària pública administrativa, de
conformitat amb el que estableix l’article 3.2.i) del Reial decret 128/2018, de 16
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
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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 Hernández Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
L’alcalde explica que, en relació amb el punt anterior, es va fer una valoració per
part de l’Ajuntament i es va arribar a un acord pel que fa al just preu amb el Sr.
Pagans per tal d’expropiar aquesta porció de terreny mitjançant un conveni
d’expropiació de mutu acord.
4. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI
MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CELRÀ I EL SERVEI
CATALÀ DE TRÀNSIT EN MATÈRIA DE SEGURERAT CIUTADANA (expedient
x259/2017).
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ANTECEDENTS DE FET
1.
En sessió plenària ordinària de data 12 de setembre de 2017 es va aprovar
el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de
Celrà en matèria de seguretat viària amb la finalitat de desenvolupar
determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària en l’àmbit urbà i per
facilitar informació sobre l’accidentabilitat urbana del municipi.
Aquest conveni incloïa tres annexos: 1 (Pla de seguretat viària), 3 (cinemòmetre) i
4 (etilòmetre).
2.
El conveni marc de col·laboració, que es va formalitzar en data 26
d’octubre de 2017, entrava en vigor el dia de la seva signatura fins al dia 26
d’octubre de 2021, podent les parts acordar la seva pròrroga per un període de
fins a quatre anys addicionals.
3.
En data 28 de maig de 2021 (registre d’entrada E2021003676) el Servei
Català de Trànsit tramet a l’Ajuntament de Celrà el document de pròrroga del
conveni esmentat, que inclou els tres annexos, per un període de quatre anys
addicionals a partir de la data del seu proper venciment.
FONAMENTS DE DRET
1. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques
mitjançant convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de
serveis públics o el desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a
cadascuna d’elles, pel que estan sotmesos íntegrament al dret administratiu.
El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53, sota la
modalitat de convenis que obligaran les administracions intervinents des del
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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
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Primer. Aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Servei
Català de Trànsit i l’Ajuntament de Celrà en matèria de seguretat viària, que
inclou tres annexos: 1 (Pla de seguretat viària), 3 (cinemòmetre) i 4 (etilòmetre).
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer
efectiu aquest acord.
Tercer. Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit.
Quart. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà,
als efectes de donar compliment als principis de publicitat activa en virtut del que
disposa la normativa vigent en matèria de transparència.
ANNEX
PRÒRROGA DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI
CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE CELRÀ EN MATÈRIA DE
SEGURETAT VIÀRIA
REUNITS
D'una part, el senyor ....., director del Servei Català de Trànsit, en representació
del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit
al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de
signatura de l’honorable senyor Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior i
president del Servei Català de Trànsit, en virtut de la resolució de ....
I de l’altra el senyor/a........, en representació de l'Ajuntament de ..., en virtut de
l'acord adoptat pel Ple de la Corporació de ... de ... de ....
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EXPOSEN
Primer.- Que en data ... de ... de 20... el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament
de ... van subscriure un conveni marc de col·laboració en matèria de seguretat
viària.
Segon.- El pacte setè d’aquest conveni estableix una vigència de quatre anys des
de la seva signatura, tot preveient que en qualsevol moment abans de la
finalització d’aquest, les parts podran acordar unànimement la pròrroga per un
període de fins a quatre anys addicionals. Així mateix, estableix que e ls convenis
de col·laboració anteriors signats amb anterioritat entre l’Ajuntament de .... i el
Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària queden integrats com a
annexos al present conveni marc.
Essent la voluntat de les parts procedir a la pròrroga de l’esmentat conveni,
ACORDEN
Únic.- Prorrogar la vigència del conveni marc de col·laboració subscrit entre el
Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de ... en matèria de seguretat viària, per
un període addicional de quatre anys a partir del dia ... i fins al dia ....
L’acord de pròrroga d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis
específics signats i vigents.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el
signen electrònicament.
Pel Servei Català de Trànsit

Per l’Ajuntament de ...
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El conseller d’Interior i
president del Servei Català de Trànsit

Per autorització de ....
....

....

Director del Servei Català de Trànsit

Alcalde/essa

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 Hernández Navarro
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GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
L’alcalde informa que es tracta de prorrogar el conveni que es va formalitzar
l’any 2017 amb el Servei Català de Trànsit i que inclou tres annexos: el pla de
seguretat viària, el cinemòmetre i l’etilòmetre.

5. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DE LES BASES PER ATORGAR AJUTS
PER REHABILITAR EDIFICIS CATALOGATS PEL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE CELRÀ (expedient x880/2021).
ANTECEDENTS DE FET
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà aprovar les bases per atorgar ajuts per
rehabilitar edificis catalogats pel Pla especial de protecció del patrimoni de Celrà.
2. Ha emès informe la secretària de la corporació, en relació amb la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
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1. D’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 1 3 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases s'han
de sotmetre a informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s'han
de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la
corporació. Una referència d'aquest anunci s'ha d'inserir en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
2. De conformitat amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació de les
bases correspon al Ple de la corporació.
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 239-241 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 i articles 118-129 del Reglament d’ obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre;
4. I per la competència del Ple, de conformitat amb l’article 22.2.q de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció
donada per la Llei 11/1999 i Lle i 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la
modernització del govern local i l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per
rehabilitar edificis catalogats pel Pla especial de protecció del patrimoni de Celrà i
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que s’adjunten com a annex a aquest acord.
Segon. Exposar al públic aquestes bases mitjançant un anunci que s’ha de publicar
al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis de la corporació.
Una referència del mateix s’inserirà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
durant un termini de vint dies hàbils perquè es puguin presentar reclamacions. En
el supòsit de no formular-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. Es faculta àmpliament l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà als efectes de
procedir a l’execució d’aquest acord i, especialment, d’ordenar la publicació íntegra
de les bases una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d’acord amb la
finalitat que es persegueixi, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hagin pogut advertir.
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi un recurs,
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que
s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà l’alcalde de
l’Ajuntament. D’aquestes resolucions de l’alcalde se’n donarà compte en la
primera sessió que tingui lloc del Ple de la corporació.
ANNEX
BASES PER ATORGAR AJUTS PER REHABILITAR EDIFICIS CATALOGATS
PEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE CELRÀ
1. Disposicions generals
El marc jurídic que regula aquestes bases és el següent:
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- La Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
- Normativa aprovada per l’Ajuntament de Celrà en relació amb subvencions
atorgades a tercers i recollida a les bases d’execució del pressupost municipal.
2. Normes de caràcter general de les subvencions
La subvenció tindrà caràcter finalista, anual i voluntari. No generarà cap dret en
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es podrà al·legar com a
precedent. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser superior al cost de
l’activitat.
3. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajudes per a la
rehabilitació d’edificis catalogats pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni de
Celrà.
Els ajuts atorgats es destinaran a minorar l’import de les obres de rehabilitació a
càrrec dels propietaris o promotors.
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4. Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència competitiva i
convocatòria pública, que haurà de ser aprovat per la Junta de Govern Local de la
corporació.
5. Destinataris
Podran optar a aquestes ajudes les persones que reuneixin tots els requisits
següents:






Tenir informada favorablement l’avaluació tècnica de l’edifici
Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en aquestes bases
No tenir cap deute tributari o de cap altra naturalesa amb l’Ajuntament de
Celrà
No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de
beneficiari, d’acord amb el què estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions
Ser persona física o jurídica propietària d’edificis destinats a ús residencial,
amb títol de domini o qualsevol altre dret que els permeti realitzar les
actuacions i complir amb les obligacions previstes en la Llei 18/2007, de 28
de desembre, del dret a l’habitatge bé ser persona llogatera o usuària
d’habitatges, quan estiguin facultades per executar obres a l’exterior dels
habitatges, en subrogació o per compte de la propietat, per autorització de
la propietat
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6. Procediment de publicació
L’Ajuntament de Celrà publicarà les bases reguladores per a l’atorgament
d’aquests ajuts mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis de la corporació. Una referència del mateix
s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant un termini de
vint dies hàbils per a la presentació de reclamacions. En el supòsit de no formularse’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
7. Forma de presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds les facilitarà l’Ajuntament de Celrà.
2. Prèviament o conjuntament a la sol·licitud de subvenció, s’ha de sol·licitar
l’Avaluació Tècnica de l’Edifici als serveis tècnics municipals.
3. Les sol·licituds s’han de presentar, degudament omplertes, al Registre General
de l’Ajuntament de Celrà, en horari d’atenció ciutadana i en el termini que
estableixi la convocatòria.
4. A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents acarats amb els originals, o les
seves fotocòpies compulsades, següents:
Documentació general:
a) Document identificatiu (DNI, NIE o passaport) de la persona sol·licitant.
b) Acreditació de la propietat de l’habitatge amb les escriptures de propietat
o nota simple registral, o bé contracte de lloguer i autorització del
propietari per efectuar obres a l’exterior de l’habitatge.
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Documentació tècnica:
a) Sol·licitud de l’Avaluació Tècnica de l’Edifici als serveis tècnics municipals
b) Pressupost de les obres a realitzar fet per l’empresa que executarà les
obres
c) Document identificatiu de l’empresa que executarà les obres (alta de l’IAE)
5. Si amb les sol·licituds no s’acredita algun dels requisits, s’atorgarà un termini
de 10 dies hàbils per esmenar defectes. Si transcorregut aquest termini no s’ha
aportat la documentació requerida, es considerarà la persona interessada desistida
de la seva sol·licitud.
8. Reformulació de sol·licitud
No es podran reformular les sol·licituds una vegada finalitzat el seu termini de
presentació.
La reformulació de sol·licituds haurà de respectar l’objecte, condicions i finalitat de
la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les
sol·licituds.
9. Procediment d’atorgament de les ajudes
1. Finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Tècnica de
Valoració es reunirà per valorar les sol·licituds.
La Comissió emetrà la proposta de resolució de les persones beneficiàries i de les
persones excloses, d’acord amb el que dis posa aquestes bases.
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2. La Comissió Tècnica de Valoració està formada per:
a) El regidor d’Urbanisme
b) L’arquitecta municipal
c) L’arquitecte tècnic de l’Ajuntament
3. L’Ajuntament de Celrà, d’acord amb la proposta emesa per la Comissió Tècnica
de valoració, adoptarà un acord per Junta de Govern Local i ho notificarà
oportunament als interessats.
4. Si escau, l’Ajuntament de Celrà verificarà el compliment de les condicions
imposades per adquirir la condició de beneficiari dels ajuts.
10. Condicions que ha de reunir l’habitatge
Les condicions per gaudir dels ajuts són que l’edifici o els habitatges s’hagin
construït abans de l’1 de gener de 1981 i que es trobin inclosos en el catàleg del
Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Celrà , llevat dels casos següe nts:




Estat de ruïna imminent
Deteriorament greu de la façana

11. Avaluació tècnica de l’edifici
L’avaluació tècnica de l’edifici consisteix en un informe previ a l’inici de les obres
(que realitzaran tècnics amb titulació d’arquitecte superior o arquitect e tècnic) i

ÓRGANO

EXPEDIENTE

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000836

Codi Segur de Verificació: c1dbb13f-c940-4175-8f00-8abf1bd1866b
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_13685221
Data d'impressió: 15/09/2021 14:43:06
Pàgina 16 de 43

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CELRA
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://celra.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ìc1dbb13f-c940-4175-8f00-8abf1bd1866b'Î

DOCUMENT

1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 15/09/2021 09:35
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 15/09/2021 11:10

que es farà des dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Celrà. Caldrà sol·licitar una
visita als serveis tècnics i facilitar l’adreça de l’edifici pel qual es vol sol·licitar
l’ajut.
Aquesta avaluació ha d’indicar especialment els aspectes rela tius a la seguretat
estructural i solidesa constructiva, estat dels elements constructius (ràfecs,
cornises, ...) i revestiments.
Per gaudir dels ajuts no es podran iniciar les obres sense que s’hagi realitzat la
visita d’inspecció tècnica per elaborar l’informe previ i sense que s’hagi obtingut la
llicència urbanística o en el seu cas la comunicació prèvia.
12. Actuacions subvencionables
1. Es poden demanar ajuts per les actuacions següents:
a)

Les obres per adequar les condicions dels acabats i que, pel mal estat de
la façana, poden ser un perill per als vianants. Repicaments de façana,
arrebossats, pintats,…

b)

Les obres per millorar els acabats que pel pas del temps precisen una
intervenció puntual i/o una millora general. Reparacions puntuals, pintats,
…

c)

L'adaptació i adequació de pas de les instal·lacions d’electricitat, protecció
al foc i telecomunicacions per la façana, amb l’objectiu de millorar i
endreçar la seva composició.

d)

Substitució de fusteries per fusteries noves amb tancament de pont tèrmic
i doble vidre.

2. No seran subvencionables les obres següents:
a)
b)
c)
d)

L'augment de volums
Les ampliacions d’obertures o realització de noves obertures
La instal·lació de persianes, porticons, tendals, ...
Les definides com a gran rehabilitació a l'article 3.h de la Llei 18/2007, de
28 de desembre, del dret a l'habitatge, a més de les actuacions de
rehabilitació que s'efectuïn conjuntament amb aquestes.
3. Criteris de legalitat i coherència per acollir-se als ajuts per a la rehabilitació:
-

-

Les actuacions de rehabilitació han de disposar de la llicència preceptiva
urbanística municipal o en el seu cas de la comunicació prèvia i ajustar-se a
la legalitat urbanística vigent, que correspon al Pla General d’Ordenació
Urbana de Celrà.
Prèviament, és necessari que l’edifici tingui seguretat estructural i un
funcionament correcte de les instal·lacions generals, o els aconsegueixi
mitjançant el procés de rehabilitació.
En les obres s'han d'utilitzar solucions constructives, tipològiques i formals
coherents amb les característiques arquitectòniques de l'edifici i del seu
entorn.

13. Termini d’execució de les obres
El termini d'execució de les obres no pot excedir d’un any a comptar des de la
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data de notificació de l’acord de concessió de la subvenció. De forma excepcional i
per causes motivades i justificades aquest termini es podrà prorrogar un any més.
No es podran iniciar les obres sense la preceptiva llicència municipal o en el seu
cas del règim de comunicació.
14. Quantia de les subvencions
Les actuacions de rehabilitació protegibles poden rebre els ajuts següents:
- Subvencions d’un % de l’actuació amb un màxim de 500 € per cada habitatge.
La quantia de la subvenció és un percentatge del pressupost d’execució, amb una
quantia màxima per habitatge i que es determinarà se gons el volum de l’actuació i
segons els mòduls de la convocatòria, sense que en cap cas excedeixi de l'import
de 500 euros per cada habitatge.
Segons les obres a realitzar, els percentatges del pressupost, són:
A. Fins al 10 % en obres per repicar arrebos sats de façanes en mal estat
d’habitatges usats.
B. Fins al 10 % en obres d'arrebossar façanes existents.
C. Fins al 25 % en obres de pintar façanes ja existents.
D. Fins al 25 % en obres de reparació de ràfecs o elements de serralleria en mal
estat.
E. Fins al 20 % en obres d'adaptació i adequació de pas de les instal·lacions.
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F. Fins al 20 % en substitució de fusteries
Aquests imports es poden incrementar un 5 % quan el promotor de les obres de
rehabilitació de l'habitatge o edifici d'un sol habitatge p er a ús propi sigui:
a) Una persona de menys de 35 anys
b) Una persona de més de 65 anys
15. Pressupost subvencionable
Als efectes del càlcul dels ajuts, el pressupost subvencionable està constituït, en
cada una de les actuacions previstes, pels conceptes següe nts:
a)

b)
c)

El pressupost d'execució material. Aquest pressupost és el de l'empresa o
el que resulti del sumatori de les empreses que realitzin les obres de
rehabilitació, i s'ha d'adjuntar a la llicència municipal, o en el seu cas en la
comunicació prèvia.
Les despeses generals
El benefici industrial

Si en el mateix edifici es projecta executar obres de rehabilitació que consisteixen
en diverses actuacions, s'haurà de presentar el pressupost degudament separat
per a cada actuació.
Les despeses de caràcter conjunt s'atribuiran a cada actuació proporcionalment a
la seva quantia.
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La subvenció global serà el resultat de la suma de les subvencions de cada una de
les actuacions.

16. Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases no són co mpatibles amb les
subvencions convocades per l'Ajuntament de Celrà per a la rehabilitació de les
façanes del nucli antic de Celrà. En el cas de rebre qualsevol altre tipus d’ajuda o
subvenció, s'ha de comunicar a l'Ajuntament de Celrà i la suma de tots els
ingressos vinculats a la despesa subvencionada no pot sobrepassar el cost total de
l’actuació subvencionada.
17. Crèdit pressupostari
La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquests ajuts es concretarà en la
convocatòria corresponent.
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar
l’import del crèdit assignat a cadascuna de les convocatòries, i si s’escau, a les
ampliacions que s’acordin. Les condicions de les ampliacions serà el que fixi cada
convocatòria.
La quantia individual dels ajuts es determinarà en funció de l’avaluació de cada
sol·licitud d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases, tenint en compte
l’import màxim de crèdit destinat a aquests ajuts i en funció del nombre de
sol·licituds.
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L'òrgan competent també podrà tenir en compte concedir la subvenció en funció
de l'ordre de presentació de sol·licituds en el registre d'entrada municipal i fins
que s'esgoti el crèdit destinat a aquests ajuts.
18. Forma de pagament
Les ajudes s’abonaran un cop s’hagi justificat l’acabament de les obres amb la
visita dels tècnics municipal, que emetran un informe al respecte.
Caldrà presentar:




Factures de pagament de les obres executades
Justificant de pagament de les factures

Aquesta documentació s’haurà de presentar un cop finalitzi les obres, en el termini
màxim de dos mesos des de la seva finalització.
El pagament s’ordenarà a partir de la presentació i comprovació de la
documentació.
19. Obligacions que comporten els ajuts
Les persones beneficiàries d'aquests ajuts s'obliguen a realitzar les obres ajustant se al projecte acceptat pel servei competent en l'atorgament dels ajuts i que ha
servit de base de l’atorgament de llicència.
20. Actuacions de comprovació
L’Ajuntament de Celrà pot dur a terme actuacions de comprovació sobre l’execució
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correcta de l’actuació i gestió de la subvenció. A tal efecte, caldrà facilitar a
l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment així com qualsevol
altre acte de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans
competents amb l’aportació de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici
de les actuacions anteriors.
21. Obligacions de les persones beneficiàries
Els beneficiaris dels ajuts tindran les obligacions establertes per l’article 14.1 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
S’entendrà per acceptada la subvenció concedida a menys que hi renunciïn
expressament en el termini de deu dies hàbils des de la notificació de l’acord de
concessió de la subvenció.
22. Causes de revocació i reintegrament
L’Ajuntament de Celrà pot iniciar el procediment de revocació dels ajuts concedits
per alguna de les causes següents:




L’ocultació d’informació necessària per valorar correctament la sol·licitud o
la falsedat en la documentació presentada.
El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió
de l’ajut.
L’incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.
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En el cas que es produeixi un incompliment de les bases i/o de la convocatòria,
s’iniciarà l’expedient de revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, es
demanarà el reintegrament de les subvencions amb els interessos legals
corresponents.
23. Protecció de dades
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la
normativa, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes en el
Reglament 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
24. Principis ètics i de conducta
Les persones beneficiaries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol
mena de practica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents
qualsevol manifestació d'aquestes practiques que, al seu parer, sigui present o
pugui afectar al procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol
acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure
concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiaries d'ajuts públics en l'exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a)Observar els principis, les normes i els canons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de
subvenció o ajut públic.
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b)No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c)Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les
convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats
d'aquestes convocatòries.
En particular, les persones beneficiaries de subvencions o ajuts públics
assumeixen les obligacions següents:
a)Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions
de conflicte d'interessos.
b)No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat
públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.
c)No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat
d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d)Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions
establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol, licitada per a aquestes finalitats relacionades
amb la percepció de fons públics.
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e)Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o
administracions de referencia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de
la Llei de transparència.
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions
que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sense perjudici
d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en
matèria de subvencions.
25. Acceptació de les bases
La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació plena d’aquestes bases.
26. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva aprovació definitiva,
que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins
que se n’acordi la modificació o derogació.
Disposició addicional primera
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en
l’Ajuntament de Celrà, i correspondrà a la seva Presidència la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació
dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes
mateixes bases.
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Disposició addicional segona
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi un recurs,
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que
s’interposin contra la resolució de la convocatòria corres ponent, serà l’alcalde de
l’Ajuntament. D’aquestes resolucions de l’alcalde se’n donarà compte en la
primera sessió que tingui lloc del Ple de la corporació.
Disposició addicional tercera
L’extracte de la convocatòria de les ajudes regulades en aquestes ba ses, previst a
l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), una vegada que s’hagi presentat davant d’aquesta el text de
la convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació.

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
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GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
El senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Esports, Promoció
Econòmica i Habitatge, explica que fa anys que l’Ajuntament té una línia d’ajuts
econòmics per rehabilitar edificis del barri vell i que estan inclosos en el Pla
especial de protecció. Però també hi ha edificis que es troben dins d’aquest Pla
(amb façanes que no es poden enderrocar, per exemple) però que es troben fora
del barri vell.
L’Ajuntament ha tingut en compte aquesta situació i ha elaborat unes bases
limitades a edificis inclosos en el catàleg del Pla especial de protecció del
patrimoni de Celrà, idèntiques a les del barri vell però amb la diferència quant al
canvi d’ubicació dels edificis que percebran aquests ajuts.

6. DICTAMEN SOBRE L'ADHESIÓ AL PLA DE SERVEIS PER A LA
IMPLANTACIÓ DE LES AULES DE MÚSICA DE L'ESCOLA DE MÚSICA DEL
GIRONÈS ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL GIRONÈS (expedient
x851/2021).
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ANTECEDENTS DE FET
Atès que amb data de 18 d'abril de 1995, el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya concedí l'homologació oficial de les Aules de Música que
es convertirien en l'actual Escola de Música del Gironès, impartint els
ensenyaments regulats per la LOGSE;
Atès que amb data 19 d'octubre de 2011, el ple del Consell Comarcal del Gironès
va aprovar els vigents estatuts de l'ens autònom de l'Escola de Música del Gironès,
que regeixen aquest centre educatiu públic amb la finalitat de prestar serveis
educatius de caràcter musical per tal de formar futurs professionals o afeccionats
a la música;
Vist que durant aquests darrers anys l'Escola de Música del Gironès i alguns
ajuntaments de la comarca han convingut de mantenir aquesta col·laboració
mitjançant el conveni per a la implantació d'una aula de música de l'EMG al
municipi, motiu pel qual han estat signant addendes de finançament per a cada
curs escolar;
Vist que el consell rector de l'EMG de 16 de juny de 2021 ha aprovat el Pla de
serveis per a la implantació de les aules de música de l'Escola de Música del
Gironès als municipis de la comarca del Gironès el qual determina els serveis que
es presten, els ajuntaments beneficiaris, el procediment d’adhesió, la concessió
d’aquest servei, la forma de realització del servei, els requisits per a la prestació
del servei i el finançament municipal, així com tots aquells aspectes que permeten
garantir la continuïtat del projecte educatiu i musical als municipis de la comarca;
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Atès que és d’interès d’aquest ajuntament adherir-se al Pla de serveis per a la
implantació de les aules de música de l'Escola de Música del Gironès als municipis
de la comarca del Gironès;
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 l'adhesió de l’Ajuntament de Celrà al Pla de serveis per a la
implantació de les aules de música de l'Escola de Música del Gironès als municipis
de la comarca del Gironès i que s’adjunta con a annex a aquest acord .
Segon.

Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.

Tercer. Facultar l’alcaldia-presidència de l’Ajuntament de Celrà per a la signatura
de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord.
ANNEX
PLA DE SERVEIS PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES AULES DE MÚSICA DE
L’ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL
GIRONÈS
1. INTRODUCCIÓ
El ple del Consell Comarcal del Gironès, de 9 de novembre de 1989, va acordar la
creació de les aleshores anomenades Aules de Música als municipis, amb la
finalitat de cobrir el buit existent a la comarca. Posteriorment, el 18 d'abril de
1995, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya concedí
l'homologació oficial de les Aules de Música que es convertirien en l'actual Escola
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de Música del Gironès (EMG), impartint els ensenyaments regulats per la LOGSE.
A partir d'aquest moment l’EMG es converteix en un organisme autònom depenent
del Consell Comarcal del Gironès.
El 19 d'octubre de 2011, el ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar els
vigents estatuts de l'ens autònom de l'Escola de Música del Gironès, que regeixen
aquest centre educatiu públic amb la finalitat de prestar serveis educatius de
caràcter musical per tal de formar futurs professionals o afeccionats a la música.
Durant tots aquests darrers anys l'Escola de Música del Gironès i els ajuntaments
de la comarca interessats ha n convingut de mantenir aquesta col·laboració
mitjançant sengles convenis per a la implantació d'una aula de música de l'EMG al
municipi.
El Pla de serveis per a la implantació de les aules de música de l’EMG als municipis
de la comarca del Gironès determina els serveis que es presten, els ajuntaments
beneficiaris, el procediment d’adhesió, la concessió d’aquest servei, la forma de
realització del servei, els requisits per a la prestació del servei i el finançament.
2. LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MUSICALS
Aquest Pla de serveis es desenvolupa en relació amb la prestació de serveis en
matèria d’aprenentatge musical que es realitzarà a través de l’organisme autònom
Escola de Música del Gironès (EMG) als municipis de la comarca del Gironès que,
amb l’adhesió a aquest Pla, sol·liciten la prestació de serveis educatius de caràcter
musical mitjançant la implantació d’una aula de música al municipi.
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La finalitat principal és la gestió dels ensenyaments musicals, reglats i no reglats,
de l’Escola de Música del Gironès com a centre d'ensenyament musical de nivell
elemental i de la gestió dels ensenyaments musicals de la Jove Orquestra del
Gironès.
Els ensenyaments musicals de l’Escola de Música del Gironès, organisme autònom
local depenent del Consell Comarcal del Gironès, són ensenyaments artístics
integrats en el sistema educatiu amb la consideració d’ensenyaments de règim
especial i tenen l’autorització de la Generalitat de Catalunya.
3. SERVEIS INTEGRALS QUE PRESTA L’EMG
És objecte d’aquest Pla de serveis regular la prestació, per part de l’Escola de
Música del Gironès, dels serveis educatius de caràcter musical als municipis de la
comarca del Gironès.
Els tipus d’ensenyaments musicals que s’imparteixen, principalment, a l’EMG són
els següents:
- L’ensenyament del nivell elemental (llenguatge musical, instrument...)
- Els ensenyaments no reglats dins els programes de Música a Mida, Aula de
Música Moderna o qualsevol altre que aprovi i desplegui l’EMG
- L’aprenentatge pràctic de l’instrument mitjançant la p articipació activa en
formacions instrumentals: orquestres, grups musicals, combos, agrupacions
instrumentals, etc.
- El teatre musical
- Qualsevol altre que aprovi l’EMG
En aquest sentit, a cada aula de música s'impartiran, atenent la demanda
d'alumnat de cada curs escolar, els ensenyaments musicals de les assignatures de
llenguatge musical, cant coral, així com classes d'instrument, individuals i
col·lectives, de piano, violí, violoncel, contrabaix, flautes de bec, soprà, contralt,
tenor i travessera, trompeta, cant, acordió, clarinet, saxòfon, instruments
tradicionals (tible, tenora...) i guitarra, seguint el programa i els mètodes oficials
que, per a cada cas, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
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tingui aprovats. Particularment, cada curs escolar s'estudiarà si convé impartir
l'ensenyament d'altres instruments.
Així mateix, segons les capacitats, els espais i el volum d’alumnat, l’aula de
música pot acollir alguna formació musical com la Jove Orquestra del Gironès
(JOG), l’Escola de Guitarres o qualsevol altra que es pugui crear (Banda,
batucada, cobla, etc.)
Els ensenyaments musicals de caràcter lliure, com l’Aula de Música Moderna, la
Música a Mida o qualsevol altra, també es poden impartir a l’aula de música del
municipi.
L’EMG vetllarà per un equilibri territorial pel que fa a les seus de les diferents
formacions instrumentals existents en cada curs escolar.
Cada curs escolar l’EMG gestionarà i organitzarà en col·laboració amb els
ajuntaments diferents activitats de caràcter musical als municipis (com per
exemple el Festival de Final de Curs, la Setmana Oberta, els concerts d’aula, etc.)
per posar en valor i mostrar l’activitat que es realitza a les aules de manera
conjunta o particular.
L'EMG contractarà el professorat d'acord amb el que estableix la normativa de
règim local i atenent les prescripcions de l'homologació oficial de l'Escola de
Música del Gironès atorgada pel Departament d'Educació.
El pagament del professorat, així com la gestió i l'administració del curs aniran a
càrrec de l'EMG.
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El cobrament de les quotes derivades dels preus públics que aprovi el consell
rector de l'EMG per a cada curs i la gestió dels rebuts són a càrrec de l'EMG.
L'EMG es compromet a aportar el material musical, a excepció del piano, i el
material fungible necessari per al bon funcionament dels cursos que s'imparteixin
a les aules.
L'EMG facilitarà a l'ajuntament abans de l'inici de cada curs escolar els horaris i les
demandes d'espais per dur a terme a totalitat de les sessions educatives musicals.
L'EMG haurà de tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi la
indemnització per danys a tercers.
L’EMG en col·laboració amb els ajuntaments durà a terme la promoció i difusió de
cada nou curs escolar. Editarà els opuscles, cartells, díptics, tríptics i en farà la
distribució. Els ajuntaments rebran una quantitat proporcional dels impresos
editats. La promoció i difusió també es durà a terme a les xarxes socials amb la
participació de tots els ajuntaments liderarà per l’EMG. Es duran a terme sessions
informatives durant els dos períodes de matriculació (ordinari -abans de finalitzar
l’anterior curs escolar- i extraordinari -a l’inici del nou curs escolar-) les quals
també podran ser telemàtiques i per videoconferència.
4. BENEFICIARIS DEL PLA
Poden ser beneficiaris d’aquest Pla tots els ajuntaments de la comarca del Gironès.
A tal efecte, cada ajuntament beneficiari nomenarà un membre de la corporació
perquè formi part del consell rector de l’EMG.
5. SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DEL SERVEI
Els ens locals interessats han d’adherir-se mitjançant acord de l’òrgan competent
al Pla de serveis per a la implantació de les aules de música als municipis de la
comarca del Gironès aprovat per l’Escola de Música del Gironès. L’adhesió a aquest
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Pla de serveis comporta inexorablement la sol·licitud del servei.
Els ajuntaments han de reunir els requisits establerts i formularan telemàticament
l’adhesió del servei aprovada per l’òrgan competent de l’ajuntament a través de
l’eaCat, al tràmit adreçat al Consell Comarcal del Gironès (CC20 – Consell
Comarcal del Gironès).
Per tal de donar resposta i gestionar les peticions per a la implantació d’una aula
de música al municipi és necessari que l’ajuntament peticionari faciliti les da des i
la informació que li sigui requerida per l’Escola de Música del Gironès.
Una vegada comprovats el compliment dels requisits exigits per aquest Pla, previ
informe favorable de la gerència comarcal, la presidència de l’Escola de Música del
Gironès dictarà la corresponent resolució aprovant la implantació de l’aula de
música al municipi.
6. DENEGACIÓ DEL SERVEI
La prestació del servei es podrà denegar pels motius següents:
1. Quan no es pugui dur a terme per manca disponibilitat o insuficiència dels
recursos humans adscrits a l’Escola de Música del Gironès.
2. Quan les sol·licituds tinguin un defecte de forma de caràcter essencial.
3. Quan els ajuntaments no compleixin els requisits exigits en aquest Pla.
En aquests casos la presidència de l’Escola de Música del Gironès, previ informe
favorable de la gerència comarcal, emetrà una resolució motivada denegant el
servei sol·licitat.
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7. NORMES DE DESENVOLUPAMENT
Es faculta la presidència de l’Escola de Música del Gironès perquè pugui dictar,
mitjançant la corresponent resolució, les normes de desenvolupament que resultin
necessàries per a la interpretació i desenvolupament d’aquest Pla i per incorporar,
si escau, serveis complementaris o de caràcter temporal.
8. REQUISITS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
L'Ajuntament posarà a disposició de l'EMG l’aulari adequat a la normativa
d'ensenyament (homologació del Departament d’Educació) o, en el seu defecte, a
una escola pública homologada al municipi pel Departament d’Educació de la seva
elecció.
L'Ajuntament es farà càrrec de les despeses d'adequació i manteniment del/s
local/s.
L'Ajuntament posarà a disposició de l'escola, com a mínim, un piano i es farà
càrrec del seu manteniment i afinació (1 vegada anual). L'Ajuntament es
compromet a acceptar alumnes provinents d'altres municipis.
L'Ajuntament haurà de tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat per danys que
es puguin produir, sens perjudici que aquesta pòlissa sigui la mateixa que té
l'ajuntament contractada amb caràcter general.
9. FINANÇAMENT MUNICIPAL
S'estableix, pel curs 2021-2022, l'import de 120,00 €/alumne del municipi com a
aportació per part de l'Ajuntament al finançament de l'Escola de Música del
Gironès. L'import actualitzat per a cada curs acadèmic mentre sigui vigent aquest
Pla de serveis es comunicarà dins la primera quinzena del mes d'octubre. El
pagament de la quantitat resultant s'abonarà en tres terminis (gener, abril i juliol)
corresponents als anys posteriors al d'inici del curs escolar i s'emetran les
liquidacions respectives.
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Per formar cada grup de llenguatge musical hi ha d'haver un mínim de 6 alumnes
inscrits. Tanmateix, l'ajuntament podrà decidir, en cas d'un grup de llenguatge
musical amb un nombre inferior d'alumnes, de finançar la part corresponent fins
arribar al nombre mínim d'alumnes.
10. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L'Escola de Música del Gironès i l'ajuntament beneficiari del servei d'aquest Pla
s'obliguen a complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la prote cció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals (Reglament general de protecció de
dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
Cada part tractarà les dades personals dels representants i interlocutors de l’altra
part com a responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament
general de protecció de dades. La finalitat del tractament serà formalitzar i
gestionar el conveni i portar a terme les actuacions que se’n derivin.
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Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades
(accés a les dades, rectificació, supressió, portabilitat, sol·licitar-ne la limitació del
tractament i oposició) els interessats es podran adreçar a l’altra a les seves
referències i adreces. Les parts es declaren informades que poden consultar la
informació de les polítiques de protecció de dades a les respectives pàgines web o
seus electròniques.
L’Escola de Música del Gironès tractarà les dades personals dels alumnes i, si
escau, dels seus representants legals, com a responsable del tractament. Per a la
prestació del servei i per tal d’acreditar l’aportació econòmica que fa l’ajuntament,
l’Escola de Música del Gironès comunicarà dades identificatives dels alumnes a
l’ajuntament. L’Escola de Música del Gironès i l’ajuntament atendran a les
persones interessades en l’exercici dels seus drets en relació amb el tractament de
les dades que cada part porti a terme com a responsable del tractament.
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades, els interlocutors entre
l’Escola de Música del Gironès i l’ajuntament seran les persones designades com a
delegats de protecció de dades d’ambdues institucions. Les comunicacions entre
els interlocutors en matèria de protecció de dades es podran efectuar mitjançant
correu electrònic.
11. VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS
La vigència d’aquest Pla de serveis és indefinida, sens perjudici de qualsevol
modificació que es realitzi o la seva dero gació, i té efectes des de l’endemà de la
seva publicació.
12. EXTINCIÓ
1. L’ajuntament adherit podrà deixar sense efecte la seva adhesió al servei en
qualsevol moment. L’extinció de l’adhesió requerirà l’adopció del corresponent
acord per l’òrgan competent municipal.
2. En cas que l’ajuntament no donés compliment a les obligacions que li
corresponen i això determinés la impossibilitat que l’Escola de Música del Gironès
pugui dur a terme el servei, la presidència de l’Escola de Música del Gironès podrà
excloure a l’entitat adherida del servei.
3. Els efectes de l’extinció del servei es produiran a l’inici del nou curs escolar (1
de juliol de cada any), el qual no podrà ser inferior a tres mesos (1 d’abril),
comptats des de l’endemà de la comunicació de l’acord.
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4. També són causes d’extinció del servei:
a) el mutu acord de les parts, expressat per escrit
b) la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar els pactes que
constitueixen l’objecte del servei
c) per decisió judicial
13. NORMATIVA REGULADORA
Els serveis que formen part d’aquest Pla es troben afectats per la normativa
següent:
a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
b) 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
c) Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya
d) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques
e) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
f) Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
g) Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sect or públic de
Catalunya
h) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
i) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals
j) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern
k) Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern
l) Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de
dansa
m) Estatuts de l’Escola de Música del Gironè s

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 Hernández Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
El senyor Albert Lopez Guàrdia, regidor d’Educació i Serveis Socials, explica que
el Consell Rector de l’Escola de Música va elaborar un pla de serveis a formalitzar
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pels ajuntaments amb una aula de música i que és pràcticame nt igual als
convenis que es van formalitzant cada any: la quota a pagar per alumne, la
disposició d’un piano que s’ha d’afinar cada any, la descripció dels diferents
projectes de l’Escola de Música, la Jove Orquestra de les comarques de Girona,
l’orquestra de guitarres, etc.
I el que cal és que els ajuntaments que disposin d’una aula de música aprovin
aquest Pla de serveis.

7. DICTAMEN SOBRE L'ACORD D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE PROGRAMARI DE MICROSOFT I
VMWARE DEL CONSORCI LOCALRET (expedient x879/2021).
ANTECEDENTS
1.
L’Ajuntament de Celrà està adherit al Consorci Localret, format per les
administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària,
davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així
com en l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de
la societat de la informació.
2.
El Consorci Localret, prèvia la tramitació de l’expedient corresponent, ha
adjudicat l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de
Microsoft, Microsoft grans comptes i VMware a les empreses següents:
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Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft:
HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS SL, SEIDOR SA, ABAST SYSTEMS &
SOLUTIONS SL, RICOH ESPAÑA SLU i SPECIALIST COMPUTER CENTRES
SL.
Lot 2 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans
comptes (+ de 250 usuaris): SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.
Lot 3 – Subministrament i manteniment de programari de VMware: RICOH
ESPAÑA SLU i SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.
3.
Les empreses adjudicatàries de l’acord marc i el Consorci Localret han
formalitzat el contracte en data 25 de gener de 2021 (lots 2 i 3) i 12 d’abril de
2021 (lot 1).
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), per la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats
locals mitjançant els corresponents acords.
2. El règim de competència dels òrgans de contractació locals es regula a la
disposició addicional segona de la LCSP i les normes especifiques de contractació
pública a les entitats locals a la disposició addicional tercera de la LCSP.
3. L’article 227 i següents de la LCSP, i la disposició addicional cinquena de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), estableixen
regulació pel que fa a la creació i règim general de les centrals de contractació en
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l’àmbit de les associacions d’entitats locals.
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
Prim er. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà a l’acord marc de
subministrament i manteniment de programari de llicències de Microsoft (lot 1) i
subministrament i manteniment de programari de llicències de VMware (lot 3) del
Consorci Localret.
Segon. Facultar a l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació,
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del
present acord.
Tercer. Notificar aquests acords al Consorci Localret.

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
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GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
L’alcalde explica que amb aquest acord es pretén aconseguir les llicències Office
360 per als ordinadors de la corporació per tal d’actualitzar-los. És una despesa
econòmica però amb aquesta compra s’assegura que els treballadors de
l’Ajuntament puguin treballar de manera més òptima, àgil i segura.
8. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS, EXERCICI
2022 (expedient x881/2021).
L’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, indica que les festes laborals
no poden excedir de catorze a l’any, de les quals dues són locals. I el Decret
177/1980, de 3 d’octubre, estableix que aquestes dues festes locals es fixaran per
Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels
municipis respectius.
L’ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, estableix el calendari oficial de festes
laborals a Catalunya per a l'any 2022.
És competència del Ple proposar les dues festes locals, d’acord amb l’article 46 del
RD 2001/83, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades
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especials i descansos.
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. Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya les festes locals del municipi de Celrà per a l'any 2022:
- 2 de maig de 2022
- 25 de juliol de 2022
Segon. Comunicar aquest acord al Depa rtament d’Empresa i Treball de la
Generalitat 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 Hernández Navarro
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GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
L’alcalde indica que, tradicionalment, les festes locals del poble se celebren el
primer dilluns del mes de maig (setmana de la Festa Major) i el 29 d’octubre,
Sant Narcís, però donat que l’any vinent aquest cau en dissabte s’ha proposat
que la segona festa local se celebri el dia 25 de juliol, Sant Jaume.

9. MANIFEST DEL DIA 28 DE JUNY, DIA PER L'ALLIBERAMENT LGTBIQ+
(expedient x867/2021).

Vist que per part del Departament d’Igualat i Feminismes de la Generalitat de
Catalunya, s’ha proposat als Ajuntaments l’aprovació d’un text consensuat en
relació amb el dia 28 de juny, dia en què es commemora el dia de l’alliberament
LGTBI+.
Manifest del Dia per l'alliberament LGBTI+
28 de juny de 2021
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha estat llargament compromès amb el
reconeixement de la diversitat en l'orientació sexual, la identitat de gènere i
l'expressió de gènere, la protecció dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i
totes les identitats recollides en l'acrònim LGBTI+.
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Ja l'any 2005, i amb motiu del dia 28 de juny, Dia per l'alliberament LGBTI, el
Govern de la Generalitat va aprovar el primer Programa per al col·lectiu gai, lesbià
i transsexual i l'any següent, en data 5 de setembre de 2006, va aprovar el Pla
interdepartamental per la no-discriminació de les persones homosexuals i
transsexuals, actualitzat per acord del Govern el 9 d'octubre de 2012.
Posteriorment, el 26 de juny del 2007 va aprovar el Decret 141/2007, de 26 de
juny, mitjançant el qual va crear el Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i
dones bisexuals i transsexuals , un espai de participació ciutadana que té per
objectiu protegir els drets de les persones LGBTI.
L'any 2014, impulsada pels col·lectius LGBTI+, el Parlament de Catalunya va
aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia.
A partir del 2015 es va iniciar el desplegament de la Llei 11/2014 esmentada, a
nivell interdepartamental, interinstitucional i territorial, i es van crear diversos
instruments: el Pla Interdepartamental, el Protocol del deure d'intervenció i el
Reglament del Consell Nacional LGBTI. En aquest sentit, es va reformar el Consell
Nacional LGBTI per tal d'implementar una major representativitat de les entitats
del col·lectiu LGTBI, la col·laboració amb institucions, entitats i tercer sector, i el
desplegament territorial mitjançant el conveni amb els ens locals anomenat “110
Serveis d'Atenció Integral”.
D'altra banda, la recent aprovació de la Llei 19/2020, del 30 de desembre,
d'Igualtat de tracte i no discriminació, és un gran pas endavant atès que permet
una protecció integral i per via administrativa contra la LGBTIfòbia, contra
qualsevol mena de discriminació i per quan els diversos eixos de discriminació
recauen sobre una mateixa persona , i preveu el desplegament d'un nou
reglament sancionador, que es veurà complementat amb una nova eina dels
Mossos d'Esquadra per la lluita contra la LGBTfòbia i els delictes d'odi.
El 28 de juny és el Dia per l'alliberament Lesbià, Gai, Bisexual, Trans* i
Intersexual en record dels anomenats fets de Stonewall – Estats Units d'Amèrica –
que van tenir lloc el 28 juny de 1969, fa ja més de 50 anys. Aquell dia, persones
trans* i homosexuals van dir prou per primer cop a la discriminació a la que
havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment d'alliberame nt
LGBTI+.
Aquest any 2021, sota els efectes de la pandèmia generada per la Covid -19, la
qual ens va obligar a recloure'ns i a utilitzar nous canals per relacionar-nos entre
nosaltres, s'ha constatat el grau de discriminació real de les persones LGBTI+ en
el seu àmbit més proper i íntim com és el familiar. Hem de dir que, si bé a
Catalunya la immensa majoria de les persones LGBTI+ no s'han vist vexades per
la seva identitat o orientació sexual, s'han detectat alguns casos d'LGBTI-fòbia a la
pròpia llar, en especial de persones trans* molt joves, així com també la
deplorable LGBTI-fòbia a les xarxes socials. Un cop iniciat el retorn a una certa
normalitat, observem amb molta preocupació les agressions físiques violentes que
estem coneixent aquests dies als mitjans de comunicació.
Avui a Catalunya, que va liderar l'avenç en el reconeixement de les persones
LGBTI+ amb l'aprovació de la Llei 11/2014, tenim eines per ajudar a eradicar la
lesbofòbia, l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com són els Serveis d'Atenció
Integral LGBTI+ (SAI), desplegats a tot el territori (avui 110 serveis en
funcionament) que, des de la proximitat, s'han convertit en punt d'informació,
assessorament, recolzament de les persones LGBTI+ i de visibilització del
col·lectiu, on pivoten les polítiques públiques LGBTI+ transversals,
independentment del tipus de població o àmbit rural o metropolità.
El Govern de la Generalitat vol reivindicar i defensar els drets del col·lectiu
LGBTI+, i atès que encara hi ha focus d'LGBTI-fòbia a casa nostra, fa una crida a
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les persones afectades a no callar i a utilitzar els canals que tenen al seu abast en
cada municipi i comarca, i demana a tota la ciutadania que s'impliqui en la defensa
dels drets i llibertats de les persones LGBTI+. Al cap i a la fi, els drets del col·lectiu
LGBTI+ són els drets de tothom, com a drets humans que són.
I per això, el Govern dona suport i fa seves les reivindicacions de les entitats
membres del Consell Nacional LGBTI, que es concreten en:
- Superar les dificultats que encara troben en el Registre Civil les persones trans*
per al canvi de nom o les famílies homoparentals per al registre de fills i filles.
- Instar al Govern de l'Estat perquè la Generalitat de Catalunya pugui gestionar el
dret d'asil i la protecció de manera especial d'aquelles persones LGBTI+ que es
troben en situacions vulnerables i d'aquelles que no han pogut accedir a una
regularització de la seva situació legal.
- Continuar avançant en la formació específica del professorat en matèria de
diversitat i de la realitat LGBTI+, una formació que permeti la creació d'espais
segurs i de confiança per a l'alumnat LGBTI+, respectuosos i lliures d'LGBTI-fòbia.
- Suprimir el contingut sexista i/o binarista en els impresos i formularis de les
administracions públiques - Garantir el dret a la reproducció assistida a les dones
lesbianes i als homes trans* i la reducció de les llistes d'espera en aquest camp.
- Continuar amb la descentralització del Servei Trànsit, amb la creació progressiva
d'una xarxa funcional d'unitats Trànsit de referència territorial en l'àmbit de
l'atenció primària i la salut comunitària de Catalunya que atén les persones trans*.
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- Millorar l'accés a la informació de les persones del col·lectiu LGBTI+ amb
discapacitat sensorial o física en igualtat de drets.
- La creació i l'administració d'uns d'espais inclusius i segurs per a les persones
grans LGBTI+, així com la formació de les persones que treballen a mb persones
grans i dependents.
- Tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGBTI+
és menor i està més dispers, ajudant a disposar d'espais de trobada, reforçar el
serveis de suport al col·lectiu i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des
de l'administració més propera.
I enguany, i de manera molt especial, el Govern assumeix la reivindicació d'una
llei trans* estatal, llargament demandada pel moviment LGBTI+, i el compromís
de promoure i de visibilitzar la campanya #ElsCimsPelsDretsLGBTI, impulsada per
les entitats membres del Consell Nacional LGBTI de Catalunya.
Així mateix, el Govern assumeix el compromís de visibilitzar el 28 de juny i de
mantenir la resta de l'any la defensa del dret a ser, vestir-se, expressar-se i
estimar com cadascú vulgui, amb tots els drets i tot l'orgull.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Únic. Aprovar el manifest Manifest del Dia per l'alliberament LGBTI+ 28 de juny
de 2021.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
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1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 15/09/2021 09:35
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 15/09/2021 11:10

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 Hernández Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
II
PART DE CONTROL
10. 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 598/2021

AJUNTAMENT DE CELRA
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Es nomena funcionari en pràctiques com a vigilant municipal el Sr. Oriol Martinez
Fauria, amb efectes a partir del dia 17 de juny fins al dia 30 de setembre de
2021 i amb una jornada de 37’5 hores setmanals, prèvia pressa de possessió per
part del Sr. Martinez i establint -se un període d’un mes de pràctiques.
Decret 638/2021
Es nomena funcionari interí el Sr. Tomàs Ortega Martín com a vigilant municipal,
amb efectes a partir del dia 22 de juny de 2021 i amb una jornada de 37,5 hores
setmanals, prèvia presa de possessió per part del Sr. Ortega i fins a la cobertura
legal de la plaça per funcionari de carrera.

El Ple resta assabentat.
11. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia que abasten del número 2021000576, de
3 de juny, fins al número 2021000691, de 7 de juliol, i que són els següents:

Nº de Decret
2021DEC R 000691
2021DEC R 000690
2021DEC R 000689

Títol

À rea

DEC O R DR E DEL DIA 08072021

SGI - SEC R ETAR IA GENER AL I
INTER VENC IÓ

DEC ADJUDIC AC IÓ C O NTR AC TE MENO R
SER VEI ASSESSO R AMENT R EDAC C IÓ PLA
ESTR ATÈGIC EDUC AC IÓ 360 07072021
DEC PINTAR LINIES PISTES DE TENNIS
07072021

ENS - EDUC AC IÓ, FORMACIÓ DE LES
PER SO NES
ES - ESPO R TS
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2021DEC R 000688

DEC AC TORS VISITES GUIADES 06072021

2021DEC R 000687

DEC DISSENY TASTETS 29062021

2021DEC R 000686
2021DEC R 000685
2021DEC R 000684
2021DEC R 000683
2021DEC R 000682

DEC DAVID PO C H C O MAS 07072021
DEC PINTAR FAÇ ANA NAU INDUSTR IAL
06072021
DEC SO R R EJAR SO STR E HABITATGE
06072021
DEC INC O ACIO PRO C ES ESTABILITZAC IO
PLANTILLA MUNIC IPAL 06072021
DEC ADJUDIC AC IÓ C O NTR AC TE
R ESTAUR AC IO LLIBR ES R C 06072021

PEC O - PR O MO C IÓ EC O NÒ MIC A,
O C UPAC IÓ , C O MER Ç I C O NSUM
PEC O - PR O MO C IÓ EC O NÒ MIC A,
O C UPAC IÓ , C O MER Ç I C O NSUM
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
R H - R EC UR SO S HUMANS
C O N - C O NTR AC TAC IÓ

2021DEC R 000681

DEC C ANVI MO BLES C UINA 29062021

UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS

2021DEC R 000680

DEC DEC R ET INC O AC IO EXPEDIENT
AUTO R ITZAC IO MER C AT R EC IC LATGE
29062021

C O N - C O NTR AC TAC IÓ

2021DEC R 000679

DEC LLUIS MIR R EPARACIO TANQ UES TREN
I PIR INEUS 05072021

2021DEC R 000678

DEC C ANVI TITULAR S 05072021

2021DEC R 000677

DEC JO AN BAC H DIVER SES
INSTAL·LAC IO NS FUSTER IA 05072021

2021DEC R 000676

DEC PER E MAR TIN O BR A C IVIL FANALS
MALMESO S 05072021

2021DEC R 000675

DEC GUIA VISITES GUIADES 05072021

2021DEC R 000674

DEC AVTIVITAT BAR BER IA 05072021

2021DEC R 000673

DEC MAR IA ALBA VILA R O DR IGUEZ
25052021

2021DEC R 000672

DEC JO SE MANUEL LO PEZ LOPEZ 29042021

2021DEC R 000671
2021DEC R 000670
2021DEC R 000669
2021DEC R 000668
2021DEC R 000667
2021DEC R 000666
2021DEC R 000665

2021DEC R 000664
2021DEC R 000663
2021DEC R 000662
2021DEC R 000661
2021DEC R 000660
2021DEC R 000659

DEC 2N PAGAMENT SUBVENC IÓ ESC O LA
L'AULET PR O J MATES DIGITALS 20 -21
02072021
DEC INC O AC IO PR O C EDIMENT
R ESPO NSABILITAT PATRIMONIAL 30062021
DEC SANC IO IO AN VASILE MESAR O S
05072021
DEC AKC ELO NA GR UP TR ADE SLU
26042021
DEC DEC R ET C O NVO C ATO R IA JUTGE DE
PAU 02072021
DEC INC O AC IO C ADUC ITAT DR ETS
FUNAR AR IS NINXO LS 67 1R, 2N 3R I 4T A
PER IC O T 16062021
DEC ASSISTENC IA PER R EDAC C IO
PR O JEC TE PER LLO NGAC IO PJDA PR AT I
ANGELS 01072021
DEC C O NVENI PR ÀC TIQ UES GALA
C ABAR R O C AS C ASAL AR TISTIC 2021
01072021
DEC ADM EXC L PR O V PR O C ÈS PLAÇ A
ADMINISTR ATIU/VA 28062021

SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
PEC O - PR O MO C IÓ EC O NÒ MIC A,
O C UPAC IÓ , C O MER Ç I C O NSUM
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
ENS - EDUC AC IÓ, FORMACIÓ DE LES
PER SO NES
SGI - SEC R ETAR IA GENER AL I
INTER VENC IÓ
MA - MEDI AMBIENT
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
SGI - SEC R ETAR IA GENER AL I
INTER VENC IÓ
SEC - SER VEIS EC O NÒ MIC S I
TR ESO R ER IA
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS
C ULTUR ALS
R H - R EC UR SO S HUMANS

DEC O R DRE DEL DIA JG 6juliol21 01072021

C O N - C O NTR AC TAC IÓ

DEC O R DRE DEL DIA C ID 6 DE JULIO L DE
2021 01072021
DEC APR O VAC IO R EMESA MER C AT
PAR ADES FIXES 2N SEMESTR E-2021
18062021
DEC ocupació via publica descarrega mòduls
habitatge 29062021

SGI - SEC R ETAR IA GENER AL I
INTER VENC IÓ
SEC - SER VEIS EC O NÒ MIC S I
TR ESO R ER IA
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
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2021DEC R 000658
2021DEC R 000657
2021DEC R 000656
2021DEC R 000655
2021DEC R 000654
2021DEC R 000653
2021DEC R 000652
2021DEC R 000651
2021DEC R 000650
2021DEC R 000649
2021DEC R 000648
2021DEC R 000647
2021DEC R 000646
2021DEC R 000645
2021DEC R 000644
2021DEC R 000643
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2021DEC R 000642

1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 15/09/2021 09:35
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 15/09/2021 11:10

DEC APR O VAC IÓ C O NVENI AMB ESC O LA
EDUC ADO R S GALLIGANTS 28062021
DEC AJUT SO C IAL INFANT AMB
DISC APAC ITAT C ASAL ESTIU ADAPTAT
2021 21062021
DEC C O NTR AC TE PR IVAT C O NC ER TS EL
R ESSUPÓ 2021 28062021
DEC DEC R ET APROVACIO R EMESA F2021 26 29062021
DEC IDAR IA TR O BA FEINA 23062021
DEC se rve i reparació preventiva BUFADO R
A 28062021
DEC C ADUCITAT EXPEDIENT NARCIS PR AT
SABAT 28062021
DEC VENDA PAPER I C ARTRO ABR IL I MAIG
TIR GI 22062021
DEC ADJUDICACIO CTE SUBMINISTRAMENT
TASTETS 2021 22062021
DEC O BER TUR A R ASA 23062021
DEC AUTO RITZACIO ESPAIS C ASALS ESTIU
2021 22062021
DEC C O NTR AC TE PR IVAT C O NC ER T LA
BO NA VIDA 18062021
DEC C O NTR AC TE PR IVAT C O NC ER T LA
MASO VER A BAR BUDA 22062021
DEC TAXA C ASALET JULIO L E BR ESSO L
17062021
DEC C O NTRACTE PR IVAT ESPEC TAC LE LA
BELLA TO UR 22062021
DEC SANC IO R O BER T MAR IAN BISU
22062021
DEC ASSISTENC IA R EDACCIO PROJ ISIDR E
R O SSELL I GIMBER NAT 21062021

C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS
C ULTUR ALS
SS - SER VEIS SO C IALS
C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS
C ULTUR ALS
SEC - SER VEIS EC O NÒ MIC S I
TR ESO R ER IA
PEC O - PR O MO C IÓ EC O NÒ MIC A,
O C UPAC IÓ , C O MER Ç I C O NSUM
ST - SER VEIS TEC NIC S
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
MA - MEDI AMBIENT
C O N - C O NTR AC TAC IÓ
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
ENS - EDUC AC IÓ, FORMACIÓ DE LES
PER SO NES
C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS
C ULTUR ALS
C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS
C ULTUR ALS
SEC - SER VEIS EC O NÒ MIC S I
TR ESO R ER IA
C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS
C ULTUR ALS
MA - MEDI AMBIENT
SGI - SEC R ETAR IA GENER AL I
INTER VENC IÓ
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS

2021DEC R 000641

DEC DELEGAC IO FUNC IO NS 18062021

2021DEC R 000640

DEC ADJ C O ORDINACIO R EVISTA LA LLER A
62 1680 EXEMPLAR S 21062021

C O M - C O MUNIC AC IO

DEC PER E MAR TIN NETEJA ZO NA VER DA
PAVELLO 22062021

SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT

2021DEC R 000639
2021DEC R 000638
2021DEC R 000637

DEC NO MENAMENT FUNC IO NAR I INTER I
SR . O R TEGA 21062021
DEC C TE SER VEIS R EDAC C IO AVA
AMBIENTAL MO TA CARRIL BIC I 21062021

R H - R EC UR SO S HUMANS
SGI - SEC R ETAR IA GENER AL I
INTER VENC IÓ

2021DEC R 000636

DEC ADJ IMPR ESSIO BO LQ UER S

2021DEC R 000635

DEC APR OVACIO NO MINA JUNY 21062021

R H - R EC UR SO S HUMANS

2021DEC R 000634

DEC cte m e nor subm ate ne u 17062021

SGI - SEC R ETAR IA GENER AL I
INTER VENC IÓ

DEC INC O AC IO C O TEA 21062021

MA - MEDI AMBIENT

2021DEC R 000633
2021DEC R 000632
2021DEC R 000631
2021DEC R 000630

DEC ADJ IMPREMTA REVISTA LA LLER A 62
1680 EXEMPLAR S 21062021
DEC APR O VAC IO PAG DIETES R EGIDO R S
JUNY 2021 17062021
DEC C ANVI NO SUBSTANC IAL TR EK
TR AVELL 21062021

2021DEC R 000629

DEC NETEGES EL DO FI NETEJA TEATR E
ATENEU 17062021

2021DEC R 000628

DEC ENER GR UP 3 R EVISIO NS ANUALS
C ALDER A BIO MASSA 18062021

2021DEC R 000627

DEC JO SEP SITJA C O MPR A DUTXA
EMER GENC IA PISC INA 15062021

MA - MEDI AMBIENT

C O M - C O MUNIC AC IO
R H - R EC UR SO S HUMANS
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
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DEC SO LER EXC AVAC IO NS
DESBR O SSAMENT TO R R E DESVER N
15062021
DEC R EC TIFIC AC IÓ D'ER R O R MATER IAL
17062021

SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
SGI - SEC R ETAR IA GENER AL I
INTER VENC IÓ
C U - C ULTUR A, FEST ES, SER VEIS
C ULTUR ALS
C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS
C ULTUR ALS
C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS
C ULTUR ALS
SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
SGI - SEC R ETAR IA GENER AL I
INTER VENC IÓ

DEC AUTO R ITZAC IO C IR C 04062021

C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS

2021DEC R 000626

DEC JO SEP SITJA MANT C ALEFAC C IO
FALGUER ES I EMDC 15062021

2021DEC R 000625

DEC SEGO N R EQ UER IMENT SAREB NETEJA
FINC A 10062021

2021DEC R 000624
2021DEC R 000623
2021DEC R 000622
2021DEC R 000621
2021DEC R 000620
2021DEC R 000619
2021DEC R 000618
2021DEC R 000617
2021DEC R 000616
2021DEC R 000615
2021DEC R 000614
2021DEC R 000613
2021DEC R 000612
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1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 15/09/2021 09:35
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 15/09/2021 11:10

DEC DEC R ET AUTO R ITZAC IO PAR ADES
BATUDES C AÇ A SENGLAR 17062021
DEC C O NTR MENO R SER VEIS TÈC NIC S
C O NC ER TS TASTETS C ELR A 18062021
DEC C O NTR PRIVAT DIRECCIÓ AR TÍSTIC A
ESPEC TAC LE C ANC UN 14062021
DEC C O NTRACTE PRIVAT ESPECTAC LE THE
INC R EDIBLE BO X 17062021
DEC PER E MAR TIN AR RANJAMENT GUALS I
AR Q UETA 15062021

DEC AUTO R ITZAC IO IV TR O BADA DE
MALABAR ISTES, AR TISTES DE C IR C I
EQ UILIBR ISTES DE LA PR O VÍNC IA DE
GIR O NA 16062021
DEC 1ER A UTILITZAC IO C ADI 11 13
16062021
DEC DEC R ET AC C EPTAC IO SUBVENC IO
15062021
DEC APR O V MEM VALO R DA AR R NJAMENT
C AMINS 15062021
DEC DEC R ET APROVACIO R EMESA F2021 25 15062021

2021DEC R 000611

DEC SEPR A IBERICA TR AC TAMENT PULGO
TILER S 15062021

2021DEC R 000610

DEC LIDIA MO R GADO C R UZ 15062021

2021DEC R 000609

DEC SANDU MIHAI 15062021

2021DEC R 000608

DEC R EC LAMAC IO DANYS INC ENDI
VEHIC LE 08062021

2021DEC R 000607
2021DEC R 000606

DEC SO L PR O R R O GA AC ABAR I JUSTIF
AMPL PISC INA 11062021
DEC O R DR E DEL DIA JUNTA DE GO VER N
11062021

C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS
C ULTUR ALS
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
SE - SER VEIS DE SUPO R T A
SEC R ETAR IA
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
SEC - SER VEIS EC O NÒ MIC S I
TR ESO R ER IA
SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
SGI - SEC R ETAR IA GENER AL I
INTER VENC IÓ
C O N - C O NTR AC TAC IÓ

2021DEC R 000605

DEC 1ER A UTILITZ 11062021

UR B - UR BANISME, SER VEIS

2021DEC R 000604

DEC APR OVACIÓ HORES I GRATIFICACIONS
MAIG 10062021

R H - R EC UR SO S HUMANS

2021DEC R 000603

DEC TO TTEX UNIFORMES ARMILLA I FUNDA
VIGILANT 04062021

2021DEC R 000602
2021DEC R 000601
2021DEC R 000600
2021DEC R 000599
2021DEC R 000598
2021DEC R 000597

DEC C O NTRACTE MENO R SER VEIS TECNICS
LLUM I SO R ESSUPÓ 10062021
DEC PR ACTIQUES MO NITO R /A DE LLEUR E
C ASAL AR TISTIC 2021 10062021

SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS
C ULTUR ALS
C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS
C ULTUR ALS

DEC R EC LAMAC IO NS PR EMI PAP 2020

MA - MEDI AMBIENT

DEC APR OVACIO DIETES PER NO MINA JUNY
21 31052021
DEC NO MENAMENT FUNC IO NAR I INTER I
SR . MAR TINEZ 09062021
DEC AMPLIACIO TERMINI SO BR E DIGITAL
10062021

R H - R EC UR SO S HUMANS
R H - R EC UR SO S HUMANS
C O N - C O NTR AC TAC IÓ
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SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT

2021DEC R 000596

DEC JO AN MATAC AS P INTAR TEATR E
ATENEU 04062021

2021DEC R 000595

DEC JO SEP AGUIRRE DIVER SOS TR EBALLS
SER R ALLER IA 04062021

2021DEC R 000594

DEC INC O AC IO C O STINEL FLO R EA
08062021

MA - MEDI AMBIENT

DEC INC O AC IO BAIXA 08062021

HAB - PADR Ó D'HABITANTS

2021DEC R 000593
2021DEC R 000592
2021DEC R 000591

DEC subministrament VARIADOR BUFADOR
B EDAR 28052021
DEC APR O VAC IÓ PAGA EXTR A ESTIU
08062021

2021DEC R 000590

DEC MIHAI R US 08062021

2021DEC R 000589

DEC FR ANC ESC CEBRIA SAGUE 08062021

2021DEC R 000588
2021DEC R 000587
2021DEC R 000586
2021DEC R 000585
2021DEC R 000584
2021DEC R 000583

DEC DEC R ET APROVACIO R EMESA F2021 24 08062021
DEC DEESTIMAR SO L ELISABET SO LER NO
FO R MULA NO VES AL LEGAC IONS 07062021
DEC DEVO LUC IO AVAL ETR ABO NAL
C O NTR AC TE MANTENIMENT 04062021
DEC C O NTR AC TE SER VEIS SUPO R T I
GESTIO AC TIVITATS I TALLER S ESTIU 21
04062021
DEC TR ASPÀS DR ET FUNER AR I 213 1 I 2
SR A. ELENA SER R A 06052021
DEC AUTO R ITZAC IO US SALA GR AN
02062021

ST - SER VEIS TEC NIC S
R H - R EC UR SO S HUMANS
UR B - UR BANISME, SER VEIS
UR B - UR BANISME, SER VEIS
TER R ITO R I, AC TIVITATS
SEC - SER VEIS EC O NÒ MIC S I
TR ESO R ER IA
SEC - SER VEIS EC O NÒ MIC S I
TR ESO R ER IA
SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT
C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS
C ULTUR ALS
SGI - SEC R ETAR IA GENER AL I
INTER VENC IÓ
PEC O - PR O MO C IÓ EC O NÒ MIC A,
O C UPAC IÓ , C O MER Ç I C O NSUM

2021DEC R 000582

DEC SO L PR O R R O GA AJUT FO R ESTAL

MA - MEDI AMBIENT

2021DEC R 000581

DEC TÜV R HEILAND IBER IC A R EVISIO
BIANUAL ASC ENSO R S 04062021

SPU - SER VEIS PÚBLIC S,
INFR AESTR UC TUR A UR BANES,
SUBMINISTR AMENT

2021DEC R 000580
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2021DEC R 000579
2021DEC R 000578
2021DEC R 000577
2021DEC R 000576

DEC C O NTR AC TE MENO R SER VEIS
MO NITO R ATGE C ASAL AR TISTIC 21
04062021
DEC LLIC GO S PO T PER ILL ANNA
C AR R IZO SA 02062021
DEC MO VIMENT TERRES PARC CALISTENIA
03062021
DEC APR O VAC IO LIQ TAXA MENJADO R E
BR ESSO L MAIG 03062021
DEC PLATAFO R MA C O MER Ç LO C AL
02062021

C U - C ULTUR A, FESTES, SER VEIS
C ULTUR ALS
MA - MEDI AMBIENT
ES - ESPO R TS
INT - INTER VENC IO
PEC O - PR O MO C IÓ EC O NÒ MIC A,
O C UPAC IÓ , C O MER Ç I C O NSUM

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


Aquestes setmanes del mes de juliol s’ha tancat el curs i s’ha aprofitat per
mirar les propostes de millora del servei per al curs que ve.
La valoració de les treballadores és que la pandèmia ha afectat molt, i cal
agrair-les la capacitat per adaptar-se a totes les mesures que s’han anat
implementant amb previsions de funcionament canviants. Han aconseguit
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que la pandèmia afectés el mínim a tot el servei i s’hi pogués mantenir
sempre el màxim de presencialitat possible.

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


El Ple anterior es va informar que començaven els casals d’estiu i, a dia
d’avui, estan funcionant i vol donar les gràcies al jovent de Celrà (tant a
través de l’Esplai, entitats esportives, Escola d’Art i la resta) i posar en
valor el paper que estan fent en el lleure educatiu durant aquests dies tot
i estar últimament tan assenyalats i estigmatitzats.

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


Pel que fa a les últimes notícies aparegudes pel que fa a la Covid, le s
programacions culturals continuaran endavant en la mesura que es pugui
i sempre amb el format que s’estableixi. Potser cal c anviar algun aspecte
però, per ara, totes les que hi ha programades ja ho són amb format
Covid.



Totes les activitats que s’han celebrat per ara han funcionat bé i amb els
aforaments covid plens, tan pel que fa al Ressupó com al Terrat i les
activitats culturals s’estan fent des de dimecres fins al diumenge,
pràcticament cada dia.



Ja s’ha aprovat la programació de tardor, que es presentarà al setembre.

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


La matinada del 15 de juny es va efectuar el tractament del purgó dels
til·lers del municipi amb productes biològics utilitzats per a tractaments
ecològics i poden afectar en menys d’un 25 % a la fauna útil (marietes
que es deixen anar). Això, sumat a les altes temperatures d’aquells dies,
va provocar que alguns exemplars d’aquesta fauna útil (marietes i
abelles) es trobessin moribundes per la zona on es van aplicar aquests
productes. En alguns casos, aquests exemplars es van poder reanimar
però en altres, no. I en les capçades dels arbres encara hi ha el 75 % de
la fauna útil.
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S’han adjudicat les feines de manteniment dels camins rurals a favor de
l’empresa Transports Reixach.



Ha finalitzat el trempeig de les vespes asiàtiques, amb un recompte de
quasi 4.300 vespes reines capturades. D’obreres, molt poques. És una
mica més de capturades que l’any passat i això demostra que l’espècie
encara continua en expansió.



Estat de les actuacions a la bassa de Sant Marturi: ahir es van acabar
d’assecar punts on hi havia petites cubetes i cal que s’acabi d’assecar el
fang; s’han tallat totes les canyes i se n’han tret les arrels; a banda de
dues motos, s’hi han tret 160 peixos una mica grans, 190 carpes i
gambúsies de tamany petit que no s’han comptabilitzat.
Les tortugues han marxat i, per si tornen, es farà un trampeig de caiguda
molt poc invasiu.
El que queda són exemplars de cranc roig americà, amagats en túnels que
s’hi ha anat fent i es calcula que quan el fang es comenci a assecar també
marxaran.
Tota aquesta fauna retirada és fauna invasora, una de les principals
causes de la biodiversitat, i per això és tan important la seva retirada.

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


Tots els casals estan funcionant amb normalitat i tan sols hi ha hagut
incidència en un d’ells, on s’hi ha hagut de confinar dos grups.



Hi havia programada l’activitat de Pujada a Sant Miquel i la posterior
banyada a la piscina, programada per l’àrea d’esports de l’Ajuntament
conjuntament amb l’Associació de Comerciants però, degut als avisos
preventius rebuts i al tractar-se d’una activitat no essencial, s’ha decidit
suspendre-la i esperar a fer-la més endavant (si es permet) o de cares a
l’any vinent.



La piscina s’ha obert amb normalitat, amb un aforament de 70 %.
Inicialment es va obrir sense necessitat de fer reserva de franja horària,
entenent que la dinàmica seria la mateixa que l’estiu passat on no feia
falta. Però, amb l’evolució de les altes dels abonaments, ha estat
necessari implementar novament les franges horàries (10.30 h a 15.30 h,
15.30 h a 18.00 h i de 18.00 h a 20.30 h), el que permet incloure unes
150 persones per cada torn.



La substitució de la gespa del camp de futbol funciona de manera correcta
i segurament es podrà finalitzar l’actuació abans del que estava previst. I
s’ha pogut aconseguir que, sense cap cost per a l’Ajuntament, l’empresa
adjudicatària hagi pogut habilitar un petit camp d’entrenament aprofitant
que una part de l’herba no s’ha retirat i que permetrà fer entrenaments de
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futbol i/o partits de futbol de l’escoleta.


El Parc de Cal·listènia està gairebé finalitzat, a l’espera que arribi un
element.



Desitja molta sort a la Laura Bechdejú en la seva participació de les
Olimpíades de Tokyo, i és un orgull i un honor tenir una veïna d’aquest
poble en aquest esdeveniment.

PROMOCIÓ ECONÒMICA


S’ha rebut la resolució de la Diputació de Girona de la subvenció dels
Tastets, per import de 3.150 Euros, una mica superior respecte l’any
anterior. En un cotext com el d’avui, no es pot donar de menjar (tapes,
ofertes culinàries per part dels restauradors) i cal esperar uns quants dies
per veure si canvia la situació. Tot i això, sí que tirarà endavant la part
cultural de l’actuació.

RÈGIM INTERN


Hi ha la consolidació, com a persona interina, d’un vigilant municipal.
Aquest any ha estat molt mogut en aquest àmbit en concret i hi ha hagut
moments que no s’han tingut les tres places cobertes i del que no s’ha
gastat fins ara per no tenir personal, s’inverteix ara a l’estiu a l’haver-hi
més activitat i ser més necessari un servei d’aquesta tipologia.
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L’alcalde informa del següent:


Aquesta setmana han finalitzat les obres de reparació de les cobertes de
l’Aulet, Trapelles i Gínjols, que s’han arreglat amb motiu dels desperfectes
i degoters que hi havia, com a conseqüència del temporal Glòria. Aquesta
actuació s’ha pogut pagar gràcies a una subvenció rebuda a tal efecte.

13. 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 l’aprovació de la rectificació de l’acord de
modificació de l’Ordenança Fiscal 19 prestació servei escola bressol.
La urgència, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
13.1 Aprovar la rectificació de l'acord de modificació de l’Ordenança
Fiscal 19 prestació servei escola bressol (expedient x155/2020)
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir
la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, les ordenances fiscals que s’especifiquen en la part
dispositiva, redactades a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
El Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de desembre de 2020, va aprovar
provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal 19 reguladora de la taxa per
la prestació del servei d’escola bressol. Aprovació que es va publicar al BOP 9694
de 21 de desembre de 2020 i a l’e -tauler. I no havent-se presentat reclamacions
durant el període d’exposició pública, l’acord esdevé definitiu el dia 5 de febre r de
2021, publicat al BOP 1095 de 18 de febrer de 2021.
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L’àrea d’educació ha presentat informe de l’esmena a l’Ordenança Fiscal 19,
concretament pel que fa a la taxa del Casalet d’estiu, atenent que s’ha detectat un
error en el mateix.
Atès que el procediment d’aprovació i modificació s’ha d’ajustar al que disposen
els articles 15, 16 i 17 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, relatius a la
imposició, supressió i ordenació de tributs per les Corporacions Locals.
Vistos l’informe emès per l’Interventor, de conformitat amb el que assenyalen els
articles 3.3.d).1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el
règim jurídic de los funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional, i els articles 179.2 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, en relació
amb l’article 54 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.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció
del següent
ACORD
Primer. Aprovar provisionalment la rectificació de la modificació de l’Ordenança
Fiscal aprovada per acord de Ple de 15 de desembre de 2020, que ha de regir a
partir del 5 de febrer de 2021, d’acord amb el següent:
Ordenança Fiscal núm. 19 : TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ESCOLA BRESSOL
Es fa esmena de la modificació a les tarifes de l’apartat 6.1 de l’article 6,
titulat “Quota tributària” en relació a la matrícula i quota del casalet,
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quedant de següent manera:
Allà on diu:
Matrícula casalet
Quota casalet
Ha de dir:

40,00€
8,50€/dia (amb un mínim de 85€)

“El Casalet s’oferirà per dies, amb un mínim de 10 dies lectius
• Import taxa Casalet: 8,5 euros/dia, inclou el cost de la matrícula.
• Matrícula: 40 euros, inclosos en la quota mínima.
 Quota mínima: 85 euros
L’import de la matrícula es cobrarà en el moment de la inscripció,
mitjançant autoliquidació i no es retornarà en cap cas, encara que la
família finalment renunciï a la plaça de casalet.”
Segon. Exposar al públic l’acord d’aprovació provisional, mitjançant un edicte que
s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de
la Corporació, per un termini de trenta dies hàbils, per tal que els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes.
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Tercer. Establir que, que en cas de no haver-hi cap reclamació durant l'anterior
termini d’exposició, aquest acord provisional esdevindrà definitiu, sense necessitat
de nou acord plenari, previ emissió de certificació acreditativa de dita
circumstància per la secretaria municipal i publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Girona de l’acord definitiu i text íntegre de la modificació.
Quart. Establir que l’acord un cop aprovat definitivament, tindrà efectes
retroactius a 5 de febrer de 2021, data d’aprova ció definitiva de l’acord rectificat.

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 Hernández Navarro
GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

Prèviament a la votació, hi ha hagut les següents INTERVENC IONS:
El senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Esports, Promoció
Econòmica i Habitatge, explica que es tracta d’un error detectat en les taxes d’un
servei que s’està fent actualment i cal modificar-ho ara perquè després no es
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podrà fer amb caràcter retroactiu.
El senyor Albert Lopez Guàrdia, regidor d’Educació i Serveis Socials, indica que
es va fer una modificació en les taxes dels casals de les escoles bressol per tal de
flexibilitzar la matrícula i el servei en benefici de les famílies sense tocar el cost
base. Quan es va fer aquesta modificació es va ometre assenyalar de forma
explícita que l’import de la matrícula es retornava descomptant -lo de la quota ja
que no era una matrícula en sí sinó que el seu significat era tenir una reserva
una mica confirmada de la plaça.
Donat que això no s’especificava, s’han cobrat els diners de la matrícula i no
s’han descomptat de la quota, pel que les famílies han pagat més import del que
els hi pertoca i amb aquesta modificació el que es fa és corregir aquesta situació
per tal de retornar els diners a les famílies.
14. PRECS I PREGUNTES.
No n’hi ha.
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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.

