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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIF ICAC IÓ DE LA SESSIÓ
Número: 11
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a
Data: 9 de novembre de 2021
Horari: de 20.00 hores a 20.36 hores
Lloc: sala consistorial de la corporació

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 9 de novembre de 2021, es reuneixen a
la sala de sessions d’aquest Ajuntament els membres que integren l’Ajuntament en
Ple en sessió ordinària i primera convocatòria, prèvia convocatòria realitzada a
l’efecte en els termes establerts legalment i sota la presidència de l’alcalde i
assistits per mi, la secretària.
La sessió es retransmet
Ajuntament de Celrà.

en

directe

mitjançant

plataforma

ASSISTENTS
Alcalde

AJUNTAMENT DE CELRA
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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
Regidors/es
Sra. Sònia Fortià Martí
Sr. Albert Lopez Guàrdia
Sr. Aram Aymerich Besalú
Sr. Robert Vilà Brugués
Sra. Anna Maria Coll Pascual
Sr. Miquel Rossell Molar
Sr. David Mas Roselló
Absents
Sra. Alícia Hernández Navarro, que excusa la seva assistència
Secretària
Sra. Meritxell Vargas Sardà

youtube,

canal
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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
D’OCTUBRE DE 2021.

DE

LA

SESSIÓ

ORDINÀRIA

DEL

DIA

19

D’acord amb l’article 111 del Reglament orgànic municipal, l’alcalde pregunta si
algun membre de la corporació ha de formular alguna observació de l’acta que es
va distribuir amb la convocatòria.
No es formula cap objecció ni observació.
Sotmesa a votació s’aprova per UNANIMITAT dels 12 assistents.
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚMERO 21 DEL PGOU DE CELRÀ (expedient x251/2021).

AJUNTAMENT DE CELRA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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ANTECEDENTS DE FET
1.
En sessió plenària de data 11 de maig de 2021 l’Ajuntament de Celrà va aprovar
inicialment els documents que integren la Modificació Puntual número 21 del Pla General
d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà, redactada pels serveis tècnics municipals.
Concretament, amb aquesta modificació es pretén incorporar la realitat física d’uns
edificis existents que són de titularitat municipal i que són preexistents en el
planejament vigent i inclou:





Donar resposta a la realitat física de la finca anomenada Torre Desvern que
actualment té una qualificació urbanística de sistema d’espais lliures. A la finca
hi ha dues edificacions: la Torre Desvern (edifici catalogat com a BCIN) i la
pallissa annexa.
Proposar una subclau urbanística (Va) que incorpori aquests edificis al sistema
d’espais lliures i que modifiqui la qualificació de la finca situada a l’Avinguda
Palagret número 3.
Incorporar en els usos permesos en la subclau (Va) l’ús de Centre
d’Interpretació de l’ENP de les Gavarres.

Per tot això, la present modificació del PGOU-99 modifica el plànol d’ordenació 3 i 4.
2. Es va sotmetre la modificació 21 del PGOU de Celrà, juntament amb els documents
que la integren, a informació pública pel termini d’un mes mitjançant un anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 100 de data 26 de maig de 2021, a El
Punt Avui de data 20 de maig de 2021 i al tauler electrònic (e-tauler) de la seu
electrònica municipal des del dia 26 de maig de 2021 fins al dia 28 de juny de 2021.
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3. Es van sol·licitar els informes sectorials següents:






A la Secretaria General de Transport i Direcció General d’Aviació Civil del
Ministeri de Foment (registre de sortida municipal (registre de sortida 1282,
de 14 de maig de 2021).
A l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a
l’Institut Geològic de Catalunya i al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació i a la Comissió Territorial de Patrimoni del Departament
de Cultura (registre de sortida 1289, de 14 de maig de 2021).
A l’Agència Catalana de l’Aigua (registre de sortida 1290, de 14 de maig de
2021).

4. En data 25 de maig de 2021 (registre d’entrada número 3607) el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya emet informe de medi ambient on
conclou el següent:

AJUNTAMENT DE CELRA
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En aquests termes la Modificació no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental
d’acord amb l’apartat 6.c Segon de la disposició addicional vuitena de la Llei
16/2015, del 21 de juliol, per que segons aquest apartat no han d’ésser objecte
d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius que
produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en
el planejament urbanístic general, les modificacions de planejament urbanístic
no incloses en l’apartat quart de la lletra a (modificacions que estableixin el marc
per a la futura autorització de projectes sotmesos a avaluació d’impacte
ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais xarxa Natura 2000)
que es refereixen només a sòl urbà.
De la revisió de les característiques de la Modificació no se’n desprèn que el seu
desenvolupament pugui comportar la tramitació de projectes sotmesos a
avaluació d’impacte ambiental o que puguin afectar a la xarxa Natura 2000,
malgrat el límit de la zona especial de conservació “Les Gavarres ES5120010” es
troba a uns 24 m de distància.
Per tant la Modificació no ha de seguir cap tramitació ambiental ni s’efectuen
consideracions addicionals des de l’òptica estrictament ambiental.
5. En data 8 de juny de 2021 (registre d’entrada número 3953) l’Institut Geològic de
Catalunya emet informe on conclou el següent:
Afectació al Patrimoni geològic i paleontològic.
L’àmbit de la Modificació no s’inclou en cap espai d’interès geològic, segons
consten delimitats a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del
Departament
de
Territori
i
Sostenibilitat,
consultable
a
https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html, en la seva versió vigent a la data
d’emissió d’aquest informe.
6. En data 28 de juny de 2021 (registre d’entrada número 4355) DE LA Direcció general
d’Aviació Civil del Ministeri de Foment emet informe on conclou el següent:
En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo
informa favorablemente la “Modificación Puntual Núm. 21 del Plan General de
Ordenación Urbana de Celrà. Creación de una subclave Va del Sistema de
espacios libres y asignación de ésta a la parcela de la Torre Desvern” (Girona),
en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere, siempre y cuando las
Construcciones propuestas u objetos fijos (postes, antenas, carteles, etc.) no
vulneran las servidumbres aeronáuticas.
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7. En data 18 d’agost de 2021 (registre d’entrada número 5643) del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya emet
informe on conclou el següent:
D’acord amb l’apartat 5 de l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i d’acord amb la disposició
addicional 5a, apartat 1, de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació
agrària, el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural emet
informe favorable en relació amb la modificació puntual nº 21 del POUM de
Celrà.
Aquest informe s’emet única i exclusivament, pel que fa als efectes i
repercussions que, a nivell urbanístic pot ocasionar al funcionament normal de
l’activitat de les explotacions agràries que puguin resultar afectades i en el marc
de la tramitació urbanística de l’actuació sol·licitada, i en qualsevol cas, s’han de
respectar les incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i
sectorial aplicable. A més a més, només inclou les afectacions pel que fa al medi
agrari, des del punt de vista de l’activitat agrícola, ramadera i forestals. No
s’inclouen les possibles afectacions que es puguin produir en matèria d’aigües,
residus i energia.
8. En data 14 de setembre de 2021 (registre d’entrada número 6182) la Direcció
General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya emet informe on conclou
el següent:
S’emet informe favorable a la modificació puntual núm. 21 del PGOU. Creació
d’una subclau Va Sistema d’espais lliures i assignació d’aquesta a la parcel·la de
la Torre Desvern de Celrà.
9. A la data de signatura de la proposta, encara no s’ha rebut l’informe sol·licitat
l’Agència Catalana de l’Aigua.
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10. Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
11. Consta a l’expedient informe preceptiu de la secretaria municipal de data 22 d’abril
de 2021, sobre el quòrum de votació per l’aprovació provisional i contingut de la
modificació aprovada inicialment, sense que hi hagi variacions resultants del tràmit
d’informació pública, pel que no cal la emissió de nou informe.
12. Consta a l’expedient informe favorable emès l’arquitecte municipal en data 8
d’octubre de 2021, sobre el tràmit d’emissió d’informes sectorials que no comporten
modificació de la proposta aprovada inicialment.
FONAMENTS JURÍDICS
Respecte a la tramitació de l’expedient de modificació de planejament general, l’article
96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació.
És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el que regula la tramitació dels
plans d’ordenació urbanística municipal.
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa l’article 88.6 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
85.1, 96 i 80.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’urbanisme i articles 117.3 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
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qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme.
I vista la competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local i 52.2.c
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel q ual 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
Primer. Aprovar provisionalment els documents que integren la modificació puntual
número 21 del PGOU del municipi de Celrà, redactada pel serveis tècnics municipals de
la corporació en els termes assenyalats en la memòria que figura a l’expedient i sotmesa
a aquest acord.
Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la
seva aprovació definitiva.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (12)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito,
Daniel Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia,
Aram Aymerich Besalú
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GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
L’alcalde explica, a tall de resum, el procediment seguit en l’aprovació inicial de la
Modificació 21 del PGOU. Un cop sotmesa a informació pública i sol·licitats els informes
sectorials corresponents, ara procedeix aprovar-la provisionalment per tal de
trametre-la a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
3. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚMERO 22 DEL PGOU DE CELRÀ (expedient x252/2021).
ANTECEDENTS DE FET
1.
En sessió plenària de data 11 de maig de 2021 l’Ajuntament de Celrà va aprovar
inicialment els documents que integren la Modificació Puntual número 22 del Pla General
d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà, redactada pels serveis tècnics municipals.
Concretament, amb aquesta modificació es pretén crear una doble clau del sistema
hidrogràfic i del sistema viari en el tram del torrent de l’aigua calenta que actualment
transcorre soterrat des del carrer Gironès fins al carrer La Fàbrica del municipi en el
sentit següent:


Donar resposta a la realitat física d’aquest carrer que es troba situat a l’oest
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del municipi, dins de l’illa compresa pels carrers La Fàbrica, Pompeu Fabra,
Gironès i Indústria.
Proposar la incorporació d’una doble clau de Sistema Hidrog ràfic – Sistema
Viari en el planejament general vigent.
Qualificar com a Sistema Hidrogràfic – Sistema Viari (doble clau H-A) l’espai
públic situat entre el carrer La Fàbrica i Gironès. Aquest carrer, de 572 m2,
és de titularitat pública i que en el planejament vigent està qualificada de
Sistema Hidrogràfic (clau H).

Per tot això, la present modificació del PGOU-99 modifica el plànol d’ordenació 3 i 4.
2. Es va sotmetre la modificació 22 del PGOU de Celrà, juntament amb els documents
que la integren, a informació pública pel termini d’un mes mitjançant un anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 100 de data 26 de maig de 2021, a El
Punt Avui de data 20 de maig de 2021 i al tauler electrònic (e-tauler) de la seu
electrònica municipal des del dia 26 de maig de 2021 fins al dia 28 de juny de 2021.
3. Es van sol·licitar els informes sectorials següents:





A l’Oficina Territorial d’Acció i Ava luació Ambiental de Girona del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a
l’Institut Geològic de Catalunya i al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (registre de sortida 1291, de 14 de maig de 2021).
A l’Agència Catalana de l’Aigua (registre de sortida 1292, de 14 de maig de
2021).
A la Secretaria General de Transport i Direcció General d’Aviació Civil del
Ministeri de Foment (registre de sortida municipal (registre de sortida 1296,
de 14 de maig de 2021).
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4. En data 25 de maig de 2021 (registre d’entrada número 3608) el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya emet informe de medi ambient on
conclou el següent:
(...)
En aquests termes la Modificació no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental
d’acord amb l’apartat 6.c Segon de la disposició addicional vuitena de la Llei
16/2015, del 21 de juliol, per
que segons aquest apartat no han d’ésser objecte d’avaluació ambiental
estratègica, per la manca d’efectes significatius que produeixen sobre el medi
ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament urbanístic
general, les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat
quart de la lletra a (modificacions que estableixin el marc per a la fut ura
autorització de projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que
puguin tenir efectes apreciables en espais xarxa Natura 2000) que es refereixen
només a sòl urbà.
De la revisió de les característiques de la Modificació no se’n desprèn que el seu
desenvolupament pugui comportar la tramitació de projectes sotmesos a
avaluació d’impacte ambiental o que puguin afectar a la xarxa Natura 2000.
Per tant la Modificació no ha de seguir cap tramitació ambiental ni s’efectuen
consideracions addicionals des de l’òptica estrictament ambiental.
5. En data 8 de juny de 2021 (registre d’entrada número 3954) l’Institut
Geològic de Catalunya emet informe on conclou el següent:
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(...)
En virtut de la sol·licitud rebuda, vista la documentació que l’acompanya i tenin t
en compte la normativa d’aplicació i els antecedents, aquest Institut emet la
seva opinió en els termes següents:
Afectació al Patrimoni geològic i paleontològic.
L’àmbit de la Modificació no s’inclou en cap espai d’interès geològic, segons
consten delimitats a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del
Departament
de
Territori
i
Sostenibilitat,
consultable
a
https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html, en la seva versió vigent a la data
d’emissió d’aquest informe.
6. En data 16 de juliol de 2021 (registre d’entrada numero 4829) la Direcció General
d’Aviació Civil del Ministeri de Foment emet informe on conclou el següent:
En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo
informa favorablemente la “Modificación Puntual Núm. 22 del Plan General de
Ordenación Urbana de Celrà. Creación de una doble calificación clave H-A del
Sistema Hidrográfico y Sistema Viario” (Girona), en lo que a servidumbres
aeronáuticas se refiere, siempre y cuando las construcciones propuestas u
objetos fijos (postes, antenas, carteles, etc.) no vulneren las servidumbres
aeronáuticas.
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7. En data 18 d’agost de 2021 (registre d’entrada numero 5648) el Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya emet informe on
conclou el següent:
D’acord amb l’apartat 5 de l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i d’acord amb la disposició
addicional 5a, apartat 1, de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació
agrària, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural emet
informe favorable en relació a la modificació puntual núm. 22 del POUM de
Celrà.
8. A data de la present proposta, encara no s’ha rebut l’informe sol·licitat l’Agència
Catalana de l’Aigua.
9. Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
10. Consta a l’expedient informe preceptiu de la secretaria municipal de data 22 d’abril
de 2021, sobre el quòrum de votació per l’aprovació provisional i contingut de la
modificació aprovada inicialment, sense que hi hagi variacions resultants del tràmit
d’informació pública, pel que no cal la emissió de nou informe.
11. Consta a l’expedient informe favorable emès l’arquitecte municipal en data 8
d’octubre de 2021, sobre el tràmit d’emissió d’informes sectorials que no comporten
modificació de la proposta aprovada inicialment.
FONAMENTS JURÍDICS
Respecte a la tramitació de l’expedient de modificació de planejament general, l’article
96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació.
És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el que regula la tramitació dels
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plans d’ordenació urbanística municipal.
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa l’article 88.6 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
85.1, 96 i 80.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’urbanisme i articles 117.3 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme.
I vista la competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local i 52.2.c
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel q ual 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
Primer. Aprovar provisionalment els documents que integren la modificació puntual
número 22 del PGOU del municipi de Celrà, redactada pel serveis tècnics municipals de
la corporació en els termes assenyalats en la memòria que figura a l’expedient i sotmesa
a aquest acord.
Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la
seva aprovació definitiva.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
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Vots a favor (12)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito,
Daniel Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia,
Aram Aymerich Besalú
GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
L’alcalde explica, a tall de resum, el procediment seguit en l’aprovació inicial de la
Modificació 22 del PGOU. Un cop sotmesa a informació pública i sol·licitats els informes
sectorials corresponents, ara procedeix aprovar-la provisionalment per tal de
trametre-la a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
4. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DEL
CONSORCI DEL TER (expedient x1290/2021).
ANTECEDENTS DE FET
1. L’any 1998 es va constituir el Consorci Alba -Ter, ens integrat per diverses entitats locals
amb les finalitats que es recullen als estatuts el conjunt de les quals té com a element
comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de possibilitar unes actuacions de planificació,
promoció i altres iniciatives vinculades al riu coordinades entre tots els municipis de la
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vora del riu i de la seva àrea d’influència en tot el seu recorregut superant les
limitacions que comportarien les actuacions aïllades per part de cada municipi.
2. Després de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), norma que va obligar a una adaptació dels
estatuts dels consorcis, i en el cas concret del Consorci d el Ter a l’adscripció del Consorci
a un dels ens que en formen part (DA 20 Llei 30/1992 en la redacció donada per la
LRSAL). En el cas d’aquest Consorci, es va proposar l’adscripció a l’Ajuntament de
Girona atenent a la major aportació anual i, alhora, a la major població d’aquest ens
local.
3. Amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic es recollí part del redactat de la LRSAL en els articles 118 i següents, conservant
així la necessitat d’adscripció a un ens territorial.
4. Arran de l’adhesió com a membre de l’Ajuntament de Cassà de la Selva es fa necessari
realitzar una modificació dels estatuts per tal d’incloure dit ajuntament. Així mateix
consta un acord de l’Assemblea General del Consorci del Ter celebrad a el dia 20 de juliol
de 2021 a proposta del Consell de Govern, mitjançant el qual s’acordà l’aportació
econòmica dels Consells Comarcals, fets que justifiquen la necessitat de modificar els
estatuts vigents. Paral·lelament s’ha realitzat una revisió on s’han aprofitat per tal
d’adequar normativa vigent, així com també per regular la tresoreria del Consorci.
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5. En data 29 de setembre de 2021 l’Assemblea General del Consorci del Ter va aprovar la
modificació dels estatuts vigents, que consten publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona de data 30 de setembre de 2020 i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 30 de setembre de 2020, en els següents termes,
segons consta al certificat emès pel secretari del Consorci:
a) Modificació de l’article 1 que consisteix en la substitució d’aquella normativa
derogada.
b) Modificació de l’article 2 que consisteix en una millor redacció de l’apartat primer,
la inclusió del municipi de Cassà de la Selva com a ens consorciat, en el paràgraf
segon, així com també la modificació del dret de vot dels Consells Comarcals,
arran de l’acord de l’Assemblea de data 20 de juliol de 2021.
c) Modificació de l’article 12 que consisteix en una millor redacció del paràgraf segon
en relació a la composició del Consell de Govern, on es suprimeix la limitació de
dos representants d’organismes radicats en un mateix municipi.
d) Modificació de l’article 23 que consisteix en incloure la figura de la tresoreria del
Consorci, omesa fins a la data, per tal de donar compliment al 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.
e) Modificació de l’article 27 que consisteix en efectuar la remissió de l’annex en
relació a les aportacions dels Consells Comarcals, i aclariment en relació als
increments de les quotes.
f) Modificació de l’annex dels estatuts consistent en especificar les quotes dels
ajuntaments i dels consells comarcals consorciats.
FONAMENTS DE DRET
I.
L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins
d’interès comú.
II.

Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC)
preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el
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règim i els estatus.
III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i
per tant amb un major detall aquests ens. Concretament, l’article 322 del Reglament
relatiu a la modificació dels estatuts del consorci preveu que s’adopta amb l’acord
previ del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats
per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents.
IV. Els articles 118 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic que regulen el règim jurídic dels consorcis.
V. La modificació dels estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta d el
nombre legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i
313.2 ROAS.
VI. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la corporació i tots
aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció
municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim Local, aprovat per Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic
dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 128/2018.
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VII. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que
determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres,
del ROF.
Vist que en data 19 d’octubre de 2021 la secretaria municipal ha emès informe
preceptiu favorable a la modificació proposada, tal com consta a l’expedient.
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 dels següents
ACORDS
Prim er. Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci del Ter acordada per
l’Assemblea General del Consorci per acord plenari del passat 29 de setembre de 2021,
d’acord amb el contingut i abast que figura a la part expositiva i el text tramés.
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió de la
informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació
per la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al
Registre d’Entitats Locals.
Tercer. Facultar tan àmpliament en dret com correspongui a l’alcalde de l’Ajuntament
de Celrà, il·lm. Sr. David Planas Lladó, per tal que procedeixi a la signatura dels
documents que siguin necessaris, i porti a terme les actuacions que s’escaiguin per a la
execució material dels presents acords.

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

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021001327

Codi Segur de Verificació: 32869b41-f563-4db2-a6fe-c750493b4367
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14705060
Data d'impressió: 22/12/2021 09:46:55
Pàgina 11 de 19

SIGNATURES

Í@vÈ9b41-f563-4db2-a6fe-cÇk$}ÈbÇKcÈÎ

DOCUMENT

1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 15/12/2021 13:46
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 15/12/2021 15:03

Vots a favor (12)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito,
Daniel Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia,
Aram Aymerich Besalú
GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
L’alcalde explica que cal aprovar la modificació dels estatuts del Consorci del Ter en els
seus article 1,2,12,23,27 i annex, respectivament, i que es detallen en el dictamen
que es proposa al Ple.
II
PART DE CONTROL
5. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia que abasten del número 2021001001, de 9
d’octubre, fins al número 2021001067, de 4 de novembre, i que són els següents:
Nº de Decret
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2021DEC R001067
2021DEC R001066
2021DEC R001065
2021DEC R001064
2021DEC R001063
2021DEC R001062
2021DEC R001061
2021DEC R001060
2021DEC R001059

Títol
DEC ORDRE DEL DIA 04112021
DEC C ONVOC ATORIA EMDC 03112021
Autorització d'ús de les escoles velles per part de
l'Associació Tai txi moviment conscient durant els
mesos de novembre i desembre de 2021
DEC C ONC ESSIO BESTRETA SOFIA SANC HEZ
03112021
DEC APROVACIO FAC TURES F2021-40 02112021
DEC C TE MENOR SERVEIS VALORAC IO FINC A
C ARRER SANT FELIU 27102021
DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
GIRONES 19 02112021
DEC OBRES C ANVI DE TERRA AUMET 48 1 3
02112021
DEC DEVOLUCIO GARANTIA C ONTRACTE SERVEIS
ESC OLA D'ART 28102021

2021DEC R001058

DEC OFIC INA I ARXIU_C OMPRA 4 C ADIRES
02112021

2021DEC R001057

DEC JOSEP AGUIRRE BARANA SEGURETAT C EIP
AULET 02112021

2021DEC R001056

DEC OC UPAC IO VIA PUBLIC A AMB BASTIDA
MAJOR 21 28102021

Àrea
SGI - SEC RETARIA GENERAL I
INTERVENC IÓ
SGI - SEC RETARIA GENERAL I
INTERVENC IÓ
C U - C ULTURA, FESTES,
SERVEIS C ULTURALS
RH - REC URSOS HUMANS
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
SGI - SEC RETARIA GENERAL I
INTERVENC IÓ
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, AC TIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, AC TIVITATS
SG - SEC RETARIA
SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
INFRAESTRUC TURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
INFRAESTRUC TURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, AC TIVITATS
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2021DEC R001052
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2021DEC R001047
2021DEC R001046
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DEC APROVACIO FAC PAPER I C ARTRO JULIOL I
AGOST TIRGI 28102021
Títol
DEC APROVAC IO FAC LLUM BAR C IVIC D PARE
28102021
DEC APROVACIO FAC LLUM BAR ATENEU AGOST J
SANZ 28102021
2n pagament de la subvenció atorgada a l'alumnat
guanyador del treball de recerca del curs 20202021 de l'IES C elrà
C ontracte menor privat per a la realització de
l'espectacle "Silver Ballad" al teatre l'Ateneu de
C elrà l'11 de novembre de 2021
AUTORITZAC IÓ D'ÚS PRIVATIU DEL TEATRE
L'ATENEU EL 17 DE NOVEMBRE DE 2021
C ONTRAC TE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL INFORMÀTIC
DEC C TE MENOR SERVEIS REPARAC IO PANYS
PORTES PORXO PISC INES 27102021
DEC REFORMA FAÇ ANA MAJOR 21 27102021
DEC REFORMA INTERIOR PIS BOBILES 9 2 5
26102021
DEC APROVAC IO INSTAL·LAC IO DE
C OMMUTADORS PER A C ONNEXIO DE GRUPS
ELEC TROGENS EDAR 26102021

MA - MEDI AMBIENT
Àrea
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
ENS - EDUC ACIÓ, FORMAC IÓ
DE LES PERSONES
C U - C ULTURA, FESTES,
SERVEIS C ULTURALS
C U - C ULTURA, FESTES,
SERVEIS C ULTURALS
C OM - C OMUNIC AC IO
SGI - SEC RETARIA GENERAL I
INTERVENC IÓ
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, AC TIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, AC TIVITATS
ST - SERVEIS TEC NIC S

2021DEC R001044

DEC ORDRE DEL DIA JG 2NOV 26102021

C ON - C ONTRAC TAC IÓ

2021DEC R001043

DEC ORDRE DEL DIA 26102021

SGI - SEC RETARIA GENERAL I
INTERVENC IÓ

2021DEC R001042

DEC DEVOLUCIO GARANTIA C ONTRACTE SERVEIS
ESC OLA D'ART 19102021

2021DEC R001041

DEC NOVATILU 2 PROJEC TOR LLUM PÇ A.
AJUNTAMENT 25102021

2021DEC R001040

DEC JORDI FARRERO DESBROSSAMENT TORRE
DESVERN 25102021

2021DEC R001039
2021DEC R001038
2021DEC R001037
2021DEC R001036

DEC APROVACIO PAG DIETES ASSIST A ORGANS
GOVERN octubre 28092021
DEC AUTORITZAC IO AC UMULAC IO FUNC IONS
SEC RETARIA 22102021
DEC PAGAMENT SEGONA PART SUBVENC IO
C OOPRODUC C IO ANIMAL A L'ESQUENA 2020
08092021

SG - SEC RETARIA
SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
INFRAESTRUC TURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
INFRAESTRUC TURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT
RH - REC URSOS HUMANS
RH - REC URSOS HUMANS
C U - C ULTURA, FESTES,
SERVEIS C ULTURALS

DEC TARGETA APARC AMENT SRA. LAVALL 021

SS - SERVEIS SOC IALS

2021DEC R001035

DEC APROVAC IO REMESA F2021-39 22102021

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA

2021DEC R001034

C ontracte menor de subministrament de dues
porteries traslladables.

ES - ESPORTS

2021DEC R001033

DEC C ONTRACTACIO SRA. CASADELLA 22102021

RH - REC URSOS HUMANS

2021DEC R001032

SEGON PAGAMENT SUBV FALGUERES PROJ
REUTILITZAC IÓ DE LLIBRES

2021DEC R001031

DEC SPD GIRONA TREBALLS SENYALITZAC IO
VIARIA 22102021

ENS - EDUC ACIÓ, FORMAC IÓ
DE LES PERSONES
SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
INFRAESTRUC TURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT
C U - C ULTURA, FESTES,
SERVEIS C ULTURALS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, AC TIVITATS

2021DEC R001030
2021DEC R001029

C ONTRAC TE MENOR SUBMINISTRAMENT
LLIBRERIA LINGUAE
C ONTRACTE MENOR SERVEI MANTENIMENT PARC
SALUT 21102021
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Nº de Decret

DEC APROVAC IO NOMINA GENERAL OC TUBRE
21102021
Títol

2021DEC R001027

C ONTRAC TE PRIVAT ESPEC TAC LE POSIT

2021DEC R001028

2021DEC R001026

2021DEC R001025
2021DEC R001024
2021DEC R001023
2021DEC R001022
2021DEC R001021

2021DEC R001020
2021DEC R001019
2021DEC R001018
2021DEC R001017
2021DEC R001016
2021DEC R001015
AJUNTAMENT DE CELRA
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2021DEC R001014

C ONC URRENC IA SUBV PER C OBRIR LES
DESPESES DERIVADES DEL C ONTROL DE
C OLÓNIES DE GATS URBANS DE C ARRER
20102021
DEC C TE MENOR OBRES EXPLANAC IO I
C OL·LOCAC IO GESPA ARTIFIC IAL C AMP ANNEX
19102021
DEC PAGAMENT C URS DEPURAC ION DE AGUAS
RESIDUALES 20102021
DEC PAGAMENT C URS DETEC C ION Y VERTIDOS
DEPURADORAS 20102021
DEC SOLIC ITUD SUBVENC IO EMDC DDGI
19102021
DEC RET AUTORITZAC IO US SALA GRAN
PROMOCIO ECONOMICA PER C LASSES ARAB ELS
C APS DE SETMANA PER ESTUDIANTS DE
PRIMARIA
C ontracte menor de servei per al disseny del
cartell i el díptic informatiu de "Desembre en
Dansa" de l'any 2021
DEC C ONSTITUCIO MESA GENERAL NEGOC IAC IO
19102021
DEC BAIXA PER NO RENOVAR C ADUC ITAT
19102021
DEC C TE MENOR OBRES IMPERMEABILITZAC IO
C OBERTA NUC LI TORRE DESVERN 19102021
C ontracte menor privat per a l'espectacle
"Aperitivo" el dia 11 de desembre de 2021 al
pavelló de les piscines.
DEC SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIO CAIXES
ELEC TRIQUES SALA FANGS EDAR 19102021
C ontracte menor de servei per a la realització de
treballs d'instal·lació elèctrica a l'antic camp de
futbol del polígon.

RH - REC URSOS HUMANS
Àrea
C U - C ULTURA, FESTES,
SERVEIS C ULTURALS
MA - MEDI AMBIENT
SGI - SEC RETARIA GENERAL I
INTERVENC IÓ
RH - REC URSOS HUMANS
RH - REC URSOS HUMANS
ENS - EDUC ACIÓ, FORMAC IÓ
DE LES PERSONES
PEC O - PROMOC IÓ
EC ONÒMIC A, OC UPAC IÓ,
C OMERÇ I C ONSUM
C U - C ULTURA, FESTES,
SERVEIS C ULTURALS
RH - REC URSOS HUMANS
HAB - PADRÓ D'HABITANTS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, AC TIVITATS
C U - C ULTURA, FESTES,
SERVEIS C ULTURALS
ST - SERVEIS TEC NIC S
ES - ESPORTS
SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
INFRAESTRUC TURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
INFRAESTRUC TURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2021DEC R001013

DEC NOVATILU C OMPRA 4 PROJEC TORS LLUM
19102021

2021DEC R001012

DEC SEC E INSTAL·LAC IO 4 PROJEC TORS LLUM
19102021

2021DEC R001011

C te menor servei borsa 20 h suport informàtic.

C ON - C ONTRAC TAC IÓ

DEC DEC RET SUPORT C ONSERGERIA EMDC
18102021
DEC C ONTRAC TAC IO SRA. GLORIA RAMIREZ
18102021
C ontracte menor de servei per a la impressió dels
calendaris per habitatges i comerços de recollida
porta a porta de l'any 2022
DEC FACTURACIO C OST LLERA DEL TER NUM 62
18102021
DEC FACTURACIO C OST LLERA DEL TER NUM 61
18102021
DEC REMESA ACTIVITATS ESPORTIVES OCTUBREDESEMBRE 2021 15102021

ENS - EDUC ACIÓ, FORMAC IÓ
DE LES PERSONES

2021DEC R001010
2021DEC R001009
2021DEC R001008
2021DEC R001007
2021DEC R001006
2021DEC R001005
2021DEC R001004

DEC SEC E C OMPRA 8 LLUMS NADAL 15102021

RH - REC URSOS HUMANS
MA - MEDI AMBIENT
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
SEC - SERVEIS ECONÒMICS I
TRESORERIA
SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
INFRAESTRUC TURA
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URBANES,
SUBMINISTRAMENT
Àrea

Nº de Decret

Títol

2021DEC R001003

DEC JOSEP AGUIRRE REPARAC IONS
SERRALLERIA 14102021

2021DEC R001002

DEC ACTIVITAT C ONFEC C IO TEIXITS PALAMOS
181_183 LOC AL 3 14102021

SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
INFRAESTRUC TURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, AC TIVITATS

6. 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 986/2021
A petició de l’interessat, s’accepta la renúncia presentada en data 3 d’octubre de
2021 pel Sr. Josep Arbat Corral, auxiliar administratiu, i se li extingeix el contracte
amb efectes del dia 21 d’octubre de 2021, sent aquest el seu últim dia de treball.
Decret 1009/2021

AJUNTAMENT DE CELRA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. Maria Glòria
Ramírez Fainer com a conserge d’equipaments, amb una jornada de treball de
40 hores setmanals i amb efectes des del dia 19 d’octubre de 2021 fins a la
reincorporació de la Sra. Ana Suarez Sanchez, que es troba de baixa per malaltia.
Modalitat del contracte: interinitat,
Sra. Ana Suarez Sanchez.

per substituir la jornada de treball de la

Decret 1033/2021
Per raó d’urgència, es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra.
Anna Maria Casadellà Amer com a auxiliar administrativa, amb una jornada
laboral de 37,5h/setmanals i per un termini de tres mesos (des del dia 26 d’octubre
de 2021 fins al dia 25 de gener de 2022).

Decret 1038/2021
Als efectes de la seva tramitació davant la Direcció General d’Administració Local,
s’autoritza l’acumulació de funcions a l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls de la Sra.
Meritxell Vargas Sardà, secretària de l’Ajuntament de Celrà, amb un màxim d’un 30 %
de dedicació horària i amb efectes a partir de l’1 de novembre de 2021.
El Ple resta assabentat.
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7. 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

 Aquest novembre tornen novament els tallers al Local Jove i es faran grafitis i
un vídeo clip que s’acabarà ara i que va quedar aturat per culpa de la
pandèmia.



Aquests dos últims caps de setmana han tingut lloc (amb una normalitat no
assegurada) les Fires de Girona, després de dos anys sense celebrar-se amb
motiu de la Covid. Al no tenir la certesa d’aquesta normalitat, el Bus Nit del
Consell Comarcal del Gironès es va haver de gestionar amb molt poc temps de
marge. Però, tot i això, es va poder oferir el servei i és una mostra més de la
tornada a la normalitat.



Ja fa unes setmanes que s’ha penjat a la pàgina web de l’Ajuntament la
memòria de l’àrea de Joventut del curs 2020-2021 on consten totes les
activitats i serveis duts a terme amb una valoració dels mateixos.

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

AJUNTAMENT DE CELRA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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EDUCACIÓ


Actualment l’àrea d’Educació es troba en un període d’assignació de
subvencions i de beques. També s’estan mantenint reunions amb l’Institut per
tirar endavant el conveni del Taller Obert.



Pel que fa a les beques, en la propera Junta de Govern s’aprovarà la seva
assignació per un import aproximat de 6.100 Euros.



Recorda que el dia 22 de novembre tindrà lloc la xerrada del Sr. Pep Aymerich,
psicòleg esportiu, i que organitza l’Ajuntament juntament amb les AFES del
poble.

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Montse Carré Dalmau, regidora de Participació,
Atenció Ciutadana i Comunicació i Noves Tecnologies, que diu el següent:
PARTICIPACIÓ

 Ja s’ha celebrat el procés participatiu per a la millora de la plaça del mercat
consistent a una primera sessió de recollida de propostes i una segona on es
van presentar els punts de consens que són el terra compactat, un espai
singularitzat amb jocs infantils, esponjament dels xiprers, zones d’ombra i més
arbres, un espai gran d’aparcament i augmentar la neteja de l’espai.
La majoria dels assistents va destacar l’aposta per la polivalència de l’espai i la
necessitat que la reforma pugui connectar la part vella amb la part nova del
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poble. Tot emmarcat en un planejament urbanístic sectorial. La web
participa.celra.cat, en el seu apartat de consultes ciutadanes, encara segueix
oberta a la ciutadania per si algú vol encara presentar alguna proposta o
opinió. I un cop disposem de la proposta dels serveis tècnics, es farà pública.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i
Igualtat, que diu el següent:
GENT GRAN


El 21 de novembre se celebra l’Homenatge a la Vellesa: a les 11.30 hores es
farà la missa a l’església de Celrà. Posteriorment, un acte d’homenatge amb
parlaments i la fotografia de tot el grup i després se celebrarà un dinar en un
restaurant d’Olot.



El dia 20 de novembre, aprofitant l’Homenatge a la Vellesa, també es farà un
concert de música de cobla a La Fàbrica a càrrec de l’Orquestra Montgrins.

IGUALTAT
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1. El dia 25 de novembre és el dia mundial contra la violència masclista i
s’organitza una setmana sobre les violències en la comunicació. Se celebraran
una sèrie d’actes que comencen el dia 16 de novembre i també un taller
d’autodefensa un dia a la setmana fins al mes de gener pensat per a dones i
nenes.
2. Dilluns es fa la presentació de la guia on es parla d’un llenguatge no sexista i
no LGTBIfòbic, un llenguatge anticapacitista amb capacitats diverses,
comunicació correcta amb imatges i comunicació no verbal i altres aspectes a
tenir en compte. Aquesta guia està en format digital per a les treballadores i
treballadors de l’Ajuntament i en paper per a la ciutadania. La idea és repartirla entre les entitats del poble i per a particulars que la vulguin tenir. Se n’han
fet unes 200 còpies.
Aquestes actuacions començaran a l’Ajuntament el proper mes de gener amb
l’assistència de dues professionals que informaran per àrees les treballadores i
treballadors com han de comunicar-se inclusivament. I més endavant es farà
el mateix a les entitats del poble. Tot vehiculat amb Ràdio Celrà, que el dia 22
emetrà a les 12 del matí farà la presentació de la guia. El mateix dia, a les 19
hores, la Rosa Casas i la Roser Canalias parlaran de dansa inclusiva.
El dia 23 de novembre: un taller des del Local Jove per qüestionar les imatges
que representen els joves i quines representen diferents formes de violència
des d’imatges publicitàries, videoclips, pel·lícules, etc.
El dia 24 de novembre: una lectura de relats sobre violències i superacions de
violències a la plaça de l'Ateneu i a les 19 hores es retransmetrà per Ràdio
Celrà.
El dia 25 de novembre: una tertúlia sobre les violències en la comunicació,
presentada per l’Èlia Borràs, a les 19 hores. També se celebrarà l’Hora del
Conte a càrrec de la Cristina Noguer a la biblioteca de Celrà. A les 20 h la
representació de l’obre de teatre Vives, inspirat en relats de les dones que van
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sobreviure als camps de treball i extermini nazi.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Daniel Jiménez Elvira, regidor de Compromís
Nacional i Internacional i Cultura, que diu el següent:
CULTURA


El dia 31 d’octubre es va fer cinema de terror i va tenir molt èxit.



Tal i com va indicar al Ple anterior, estan mantenint reunions per organitzar les
properes activitats del mes de desembre (pastorets, cavalcada reis...)



Destaca la Fira de Tardor a finals del mes de novembre on, conjuntament amb
l’àrea de Medi Ambient, s’organitza la Fira de l’Intercanvi, També hi haurà una
sèrie d’activitats entre les quals destaca un espectacle familiar de músics amb
instruments reciclats. I a les 13 hores un concert de samba cubana d’un grup
que es diu Caramba.



Destaca l’obra de teatre d’una veïna de Celrà, la Berta Camps, que forma part
de Temporada Alta.

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

AJUNTAMENT DE CELRA
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En l’actualitat s’està realitzant un seguiment exhaustiu dels tòtems de 21
edificis que presenten més problemàtica per bosses abandonades. D’aquest
seguiment, se’n desprèn un estudi de la participació del mes de setembre i,
dels habitatges que tenen una participació nul·la, es comprova que no siguin
habitatges buits. Un cop detectat un empadronament, es mira si fa poc que hi
viuen i si també han viscut anteriorment al poble.
Dels habitatges on hi ha empadronament però no hi ha participació, es fa una
comprovació d’un any enrere i, si després de totes aquestes dades la
participació és nul·la, se’ls hi envia una carta certificada informant que si en un
temps breu no es detecta una incorporació d’aquestes persones al sistema
Porta a Porta, se’ls iniciarà un procediment sancionador.
Ara estem en la fase de participació zero i, més endavant, hi haurà una segona
fase amb habitatges que s’ha detectat que tenen incidències en la participació
(que tan sols participen d’una fracció, per exemple). Aquesta segona fase
requereix un estudi més tècnic i més individualitzat de cada habitatge per
conèixer les mancances que existeixen.
En aquest seguiment de tòtems es realitza un estudi quasi diari dels cubells
que s’hi troben i, per ara, s’han identificat 31 cubells que estaven abandonats i
s’havien donat de baixa a la base de dades del porta a porta.
Dels cubells que hi ha participació però que estaven trencats s’ha fet el canvi
de les tapes en el mateix carrer de les tapes i s’ha deixat als empadronats una

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021001327

Codi Segur de Verificació: 32869b41-f563-4db2-a6fe-c750493b4367
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14705060
Data d'impressió: 22/12/2021 09:46:55
Pàgina 18 de 19

SIGNATURES

Í@vÈ9b41-f563-4db2-a6fe-cÇk$}ÈbÇKcÈÎ

DOCUMENT

1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 15/12/2021 13:46
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 15/12/2021 15:03

nota informativa.
Dir que, a través de l’educadora ambiental, s’ha pogut saber que la gent
comença a veure moviment al voltant dels tòtems i comença a preguntar si hi
haurà sancions. Això ja constata certa inquietud.
Finalment, recorda que segons l’Ordenança els cubells de la recollida de nit
s’han de retirar abans de les 10 hores del matí de l’endemà.


El 21 de novembre se celebrarà la Fira de l’Intercanvi de Celrà, que tindrà lloc a
la Plaça 1 d’octubre i, en cas de pluja, al porxo de les piscines. Les parades
estaran muntades de 10 hores a 14 hores i caldrà inscripció prèvia per
participar-hi abans del 18 de novembre al correu portaaporta@celra.cat.
De les 10.30 hores a les 12 hores hi haurà un taller per a infants per fabricar
un calendari d’advent amb material reciclat i pel qual també caldrà inscripció
prèvia al mateix correu electrònic.

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


Ja s’ha adjudicat la nau número 2 a una persona autònoma i que treballa amb
energies renovables.
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PERSONAL


Avui s’ha iniciat el procediment per cobrir de manera definitiva (i generar una
borsa de substitucions) de la plaça d’auxiliar tècnic/a de biblioteca.

ESPORTS


Inicialment l’Ajuntament va quedar exclòs per percebre una subvenció de la
Diputació de Girona per canviar la gespa del camp de futbol. Es van mantenir
converses amb el diputat provincial, que es va comprometre a dotar de més
pressupost aquesta subvenció, i gràcies a això l’Ajuntament ha rebut una
subvenció de 25.000 Euros.

L’alcalde informa del següent:


El passat divendres va assistir a una reunió al Consorci de les Vies Verdes i al
Consorci de les Gavarres per parlar sobre la idea d’una anella de la via verda
que enllaçaria el carril bici de Celrà fins a Palafrugell. Va ser una primera reunió
informativa on tots els ajuntaments van mostrar-s’hi d’acord a participar-hi per
dur-ho finalment a terme.



Es va fer una reunió a la Torre Desvern amb el Consorci de les Gavarres i
diferents representants de pobles que també tenen interès a fer un centre
d’interpretació (Museu de la terrissa de Quart i de La Bisbal).
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1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 15/12/2021 13:46
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 15/12/2021 15:03

S’ha fet el replanteig de les plaques solars del Centre Cívic i properament es
començaran a col·locar.

8. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.
No hi ha.
9. PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Miquel Rossell Molar, representant del GM FC ERC-AM, que comenta que respecte els canvis previstos a la plaça del mercat, aquests
diners del PUOSC haurien de servir per començar a pensar en la millora i
desenvolupament de tota la zona: des de la plaça del mercat fins a la via del tren. Per
part del consistori tocaria definir bé els usos i models del futur de la plaça i per part
dels propietaris dels terrenys caldria urbanitzar la zona per acabar d’unir una mica
més el que històricament tothom ha desitjat: unir els dos nuclis urbans del municipi i
proporcionar una mica més de sòl per urbanitzar.
L’alcalde respon al Sr. Rossell que el PUOSC són 60.000 Euros i que el replanteig de la
plaça del mercat s’adreça cap a la seva proposta. Està clar que en aquesta zona han
d’anar uns carrers i unes edificacions i que ha de ser la zona c entral que uneixi la part
vella i la part nova del poble. Aquestes qüestions ja van sortir al procés participatiu i
han quedat reflectides en l’informe que es passarà als tècnics per a la seva valoració.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic 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.

L’alcalde recorda que ja s’han fet petites actuacions, com instal·lar una tanca de fusta
de seguretat al carrer Isidre Rossell, s’ha sol·licitat a La Caixa la cessió de terrenys
anticipada per poder fer alguna actuació, etc.
El senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Interior, Esport s, Promoció
Econòmica i Habitatge indica que per poder fer una ampliació del vial en la zona del
mercat cal canviar el sistema d’urbanització del sector (per cooperació). I al ser
iniciativa de l’Ajuntament, passa de l’àmbit privat a l’àmbit públic i ha d’anar a càrrec
de la corporació. Això implica que l’Ajuntament avança els diners i passa les quotes als
propietaris i cal tenir en compte que urbanitzar aquest sector costaria, com a mínim,
un milió d’Euros.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Anna M. Coll Pascual, representant del GM FCERC-AM, que pregunta com estan els pressupostos de l’Ajuntament del 2022.
El Sr. Bartis respon que actualment s’estan elaborant i ja es podran presentar en el
proper Ple de desembre.
La Sra. Coll pregunta si hi ha algun projecte relacionat amb el fons Next Generation, a
la qual cosa l’alcalde respon que ha mantingut reunions al respecte per concretar la
ubicació de les plaques solars i actualment s’està estudiant.
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.

