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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIF ICAC IÓ DE LA SESSIÓ
Número: 12
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 14 de desembre de 2021
Horari: de 20.00 hores a 21.50 hores
Lloc: sala consistorial de la corporació
A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 14 de desembre 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
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.

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
Sra. Anna Maria Coll Pascual
Sr. Miquel Rossell Molar
Sra. Alícia Hernández Navarro
Sr. David Mas Roselló
Excusen la seva absència el Sr. Aram Aymerich Besalú, representant del GM CUP AMUNT i el Sr. Robert Vilà Brugués, representant del GM FC-ERC-AM.
Secretària
Sra. Meritxell Vargas Sardà
Interventor
Sr. Ramon Boada Oliveras, interventor.
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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
NOVEMBRE DE 2021.

LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA

9 DE

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 11 assistents.
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

AJUNTAMENT DE CELRA
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.

2. DICTAMEN SOBRE L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL
COFINANÇAMENT, LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL PARC DE
LA TORRE DE CELRÀ, CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ENP DE LES GAVARRES,
COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL I
PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA (expedient x2019000978).
ANTECEDENTS DE FET
1.
En sessió plenària ordinària de data 12 de novembre de 2019 l’Ajuntament de
Celrà va aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona pel cofinançament,
les condicions d’execució del projecte del Parc de la Torre de Celrà, Centre d’Interpreta ció
de l’ENP de les Gavarres, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
2.
Actualment, s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació
esmentada per la qual cosa és necessari prorrogar aquest conveni de col·laboració.
3.
D’acord amb el que establia el pacte setè del conveni, aquest es podrà prorrogar
per un any a partir del dia 1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts. No
obstant, es considera necessari modificar aquesta clàusula del conveni per tal de ampliar
la vigència del mateix.
FONAMENTS DE DRET
1. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), articles 47 a 53, sota la modalitat de
convenis que obligaran a les administracions intervinents des del moment de la seva
signatura.
2. L’article 49.h.2n de la LRJSP estableix que, en qualsevol moment abans de la finalització
del termini de vigència previst, els signants del conveni poden acordar unànimement la
seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció, sense
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que en cap cas la durada total de conveni superi els vuit anys.
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’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la
Diputació de Girona pel cofinançament, les condicions d’execució del projecte del Parc de
la Torre de Celrà, Centre d’Interpretació de l’ENP de les Gavarres, cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional i que s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració pel cofinançament, les condicions
d’execució del projecte del Parc de la Torre de Celrà, Centre d’Interpretació de l’ENP de les
Gavarres, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, fins a 31 de
desembre de 2024.
Tercer. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord.
Quart. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i a Comptabilitat i Tresoreria de la
corporació.
Cinquè. Fer públic aquest acord en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
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https://celra.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ANNEX

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL COFINANÇAMENT, LES
CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL PARC DE LA TORRE DE CELRÀ,
CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'ENP DE LES GAVARRES, COFINANÇAT PEL FONS
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
CN/4013

EXP.: 2018/5785

Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de la
Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF P1700000A,
assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de
la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia.....de......de 202X.
David Planas i Lladó, alcalde de Celrà, per nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 29
de març de 2021, amb domicili a la carretera de Juià, 48, 17460 - Celrà, amb NIF
P1705400H, assistit per la secretària de la corporació, Meritxell Vargas Sardà i facultat per
aquest acte per l'acord del Ple de l'Ajuntament de Celrà del dia .....de......de 202X.
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Antecedents
1. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 12 de març de 2020 entre les dues
entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè d’aquest conveni
estableix una durada del conveni per als anys 2020 i 2021.
2. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per u n
any i a partir de l’1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts.
3. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació a
dalt esmentada, inclosa en l’operació "DifNat". Equipaments per a la difusió d'espais
naturals protegits de les comarques de Girona (PR15-011845), la qual va ser aprovada
en la segona convocatòria d’eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014 2020.
4. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5
anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta
addenda al conveni, d’acord amb els següents:
Pactes
Primer.
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la manera
següent:
“El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2022 i
sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini de quatre
anys.”.

AJUNTAMENT DE CELRA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Segon.
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2024.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (11)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
L’alcalde explic a que es tracta d’un conveni que l’Ajuntament té formalitzat amb la
Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya per dur a terme aquest projecte i,
donat que les obres no estaran acabades dins del termini, cal prorrogar-lo fins al dia 31
de desembre de 2024.
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3. SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL COFINANÇAMENT,
LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE DUES INSTAL·LACIONS
FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM INSTANTANI A LA PISCINA I FÀBRICA
PAGANS DE CELRÀ, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL (expedient x2019000979).
ANTECEDENTS DE FET
1.
En sessió plenària ordinària de data 12 de novembre de 2019 l’Ajuntament de
Celrà va aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona pel
cofinançament i les condicions d’execució del projecte de dues instal·lacions
fotovoltaiques per autoconsum instantani a la piscina i Fàbrica Pagans, cofinançat pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Conveni que ha estat signat per ambdues
parts.
2.
En sessió plenària de data 9 de juny de 2020 l’Ajuntament de Celrà va aprovar
l’addenda a aquest conveni de col·laboració per incorporar en el seu text la
responsabilitat de l’empresa que realitzi l’actuació quant al manteniment preventiu i la
garantia total de les instal·lacions fotovoltaiques.
3.
Actualment, s’ha produït un endarreriment en la realització d’aquesta actuació i
és necessari prorrogar el conveni.
4.
D’acord amb el que establia el seu pacte setè, el conveni es pot prorrogar per un
any a partir del dia 1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts . No obstant,
es considera necessari modificar aquesta clàusula del conveni per tal de ampliar la
vigència del mateix.
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FONAMENTS DE DRET
1. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), articles 47 a 53, sota la
modalitat de convenis que obligaran a les administracions intervinents des del moment
de la seva signatura.
2. L’article 49.h.2n de la LRJSP estableix que, en qualsevol moment abans de la
finalització del termini de vigència previst, els signants del conveni poden acordar
unànimement la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva
extinció, sense que en cap cas la durada total de conveni superi els vuit anys.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Celrà i la Diputació de Girona pel cofinançament, les condicions d’execució del projecte
de dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum instantani a la piscina i Fàbrica
Pagans de Celrà, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i que
s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona pel
cofinançament i les condicions d’execució del projecte de dues instal·lacions
fotovoltaiques per autoconsum instantani a la piscina i Fàbrica Pagans, fins a 31 de
desembre de 2025.
Tercer. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
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aquest acord.
Quart. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i a Comptabilitat i Tresoreria de
la corporació.
Cinquè. Fer públic aquest acord en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
ANNEX:

SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL COFINANÇAMENT, LES
CONDICIONS
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE DUES INSTAL·LACIONS
FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM INSTANTANI A LA PISCINA I FÀBRICA
PAGANS DE CELRÀ, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL
CN/4014

EXP.: 2018/5760
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Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de
la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF P1700000A,
assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord
del Ple de la Diputació de Girona del dia .....de......de 202X.
David Planas Lladó, alcalde de Celrà, per nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 29
de març de 2021, amb domicili a la carretera de Juià, 48, 17460 - Celrà, amb NIF
P1705400H, assistit per la secretària de la corporació, Meritxell Vargas Sardà, i facultat
per aquest acte per l'acord del Ple de l'Ajuntament de Celrà del dia .....de......de 202X.
Antecedents
5. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 18 de març de 2020 entre les
dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè d’aquest
conveni estableix una durada del conveni per als anys 2020 i 2021.
6. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per
un any i a partir de l’1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts.
7. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de
l’actuació a dalt esmentada, inclosa en l’operació "GiraEfi". Millora de l'eficiència
energètica dels municipis de la demarcació de Girona (PR15-011843), la qual va
ser aprovada en la segona convocatòria d’eixos 4 i 6 del programa operatiu
FEDER Catalunya 2014-2020.
8. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona
serà titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini
mínim de 5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE)
1303/2013.
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta
addenda al conveni, d’acord amb els següents:
Pactes
Primer.
Aprovar la modificació del paràgraf segon de l pacte setè que queda redactat de la
manera següent:
“El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2022
i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini de
quatre anys.”.
Segon.
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2025.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (11)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

AJUNTAMENT DE CELRA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
L’alcalde explica que, com en el punt anterior, la instal·lació de les plaques
fotovoltaiques per autoconsum instantani a la piscina i la Fàbrica Pagans no s’ha fet
dins del termini i cal prorrogar fins al dia 31 de desembre de 2025 el conveni
formalitzat a tal efecte amb la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

4. DICTAMEN SOBRE L'ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A
L’EDICIÓ CONJUNTA DE LA REVISTA LA LLERA DEL TER (expedient x2020000465).
ANTECEDENTS DE FET
En sessió plenària de data 9 de juny de 2020 es va aprovar el conveni de col·laboració
entre els ajuntaments de Celrà, Bordils, Flaçà i Sant Joan de Mollet per a l’edició
conjunta de la revista La Llera del Ter i que tenia per finalitat donar a conèixer d’una
banda els temes d’àmbit municipal més destacables de cada municipi i els que
transcendien de l’àmbit municipal per ser interessants per a tots els municipis que hi
participaven de l’edició conjunta.
Posteriorment, els ajuntaments de Juià, Madremanya, Cervià de Ter i Sant Martí Vell han
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manifestat el seu interès a participar també en l’edició de la revista.
Atès el pacte cinquè del conveni (règim modificació conveni), regula que les
modificacions substancials del conveni s’han de realitzar mitjançant addenda i per acord
de les parts.
Cal, per tant, aprovar una addenda del conveni de col·laboració amb la finalitat d’incloure
els ajuntaments esmentats anteriorment.
FONAMENTS DE DRET
1. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), articles 47 a 53, sota la
modalitat de convenis que obligaran a les administracions intervinents des del moment
de la seva signatura.
2. L’article 49 de la LRJSP estableix que els convenis han de tenir una vigència
determinada, que no podrà ser superior a 4 anys, excepte que normativament es prevegi
un termini superior. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els
signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de
fins quatre anys addicionals o la seva extinció.
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’addenda del conveni de col·laboració per a l’edició conjunta de la
revista La Llera del Ter amb la inclusió dels ajuntaments de Juià, Madremanya, Sant
Martí Vell i Cervià de Ter, que s’adjunta com a annex a aquest acord.

AJUNTAMENT DE CELRA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Segon. Facultar l’alcalde de Celrà per subscriure els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.
Tercer. Comunicar aquest acord i la del document d’addenda que l’acompanya, als
ajuntaments de Bordils, Flaçà, Sant Joan de Mollet, Juià, Madremanya, Sant Martí Vell i
Cervià de Ter, als efectes de que procedeixin a la seva aprovació i posterior
formalització.
Quart. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
ANNEX
ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE
CELRÀ, BORDILS, FLAÇÀ, SANT JOAN DE MOLLET, JUIÀ, MADREMANYA, SANT
MARTÍ VELL I CERVIÀ DE TER PER A L’ EDICIÓ CONJUNTA DE LA REVISTA LA
LLERA DEL TER
ENTITATS QUE INTERVENEN
AJUNTAMENT DE CELRÀ amb NIF P -1705400-H, representat per l’alcalde-president,
David Planas Lladó i assistit per la secretària de la corporació, Meritxell Vargas Sardà,
facultat per a aquest acte per acord del Ple de data ......... de .......de 2021.
AJUNTAMENT DE BORDILS amb NIF P -1702800-B, representat per l’alcaldessa presidenta, Montse Pou i Costa i assistida pel secretari de la corporació, Jaume Solà
Molinas, facultat per a aquest acte per acord del Ple de data ......... de .......de 2021.
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET amb NIF P -1717800-E representat per
l’alcalde-president, Ramon Costa Palomeras i assistit pel secretari de la corporació, Lluís
Muñoz Lloret, facultat per a aques t acte per acord del Ple de data ......... de .......de
2021.
AJUNTAMENT DE FLAÇÀ amb NIF P-1707300-H, representat per l’alcalde-president, Joan
Adroher Feliu i assistit pel secretari de la corporació, Jaume Solà Molinas, facultat per a
aquest acte per acord del Ple de data ......... de .......de 2021.
AJUNTAMENT DE JUIÀ amb NIF P1709400-D, representat per l’alcalde-president, Carles
Pagès Sala i assistit per la secretària de la corporació, Sandra Valldaura Lacambra,
facultat per a aquest acte per acord del Ple de data ..........de .......... 21.
AJUNTAMENT DE MADREMANYA amb NIF P1710400A, representat per l’alcaldessa presidenta, Anna Iglesias Castelló i assistit pel secretari de la corporació, Josep Carreras
Fabrellas, facultada per a aquest acte per acord del Ple de data .......... de ........... de
2021.
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER amb NIF P1705500E, representat per l’alcaldessa presidenta, Roser Estañol Torrent i assistit per la secretària de la corporació, Glòria Masó
Serra, facultada per a aquest acte per acord del Ple de data ................ de ............de
2021.
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL amb NIF P1709400D, representat per l’alcaldessa presidenta, Silvia Martinez Bertran i assistida per la secretària de la corporació, Cristina
Reig Franch, facultada per a aquest acte per acord del Ple de data ............... de
............. de 2021.

AJUNTAMENT DE CELRA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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EXPOSEN
En sessió plenària de data 9 de juny de 2020 es va aprovar el conveni de col·laboració
entre els ajuntaments de Celrà, Bordils, Flaçà i Sant Joan de Mollet per a l’edició
conjunta de la revista La Llera del Ter i que tenia per finalitat donar a conèixer d’una
banda els temes d’àmbit municipal més destacables de cada municipi i els que
transcendien de l’àmbit municipal per ser interessants per a tots els municipis que hi
participaven de l’edició conjunta.
El pacte cinquè d’aquest conveni (règim modificació conveni) estableix que les seves
modificacions substancials s’han de realitzar mitjançant addenda i per acord de les parts.
Els ajuntaments de Juià, Madremanya, Cervià de Ter i Sant Martí Vell han demostrat el
seu interès a participar-hi i volen col·laborar també en l’edició de la revista.
Cal formalitzar una addenda del conveni de col·laboració per incloure aquests
ajuntament.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessàries per formalitzar aquesta
addenda del conveni, d’acord amb els se güents
PACTEN
Modificar el pacte primer i cinquè que queda redactat de la següent manera:
Primer. Objecte del conveni
El present conveni de col·laboració té per objecte editar de forma conjunta els municipis
de Celrà, Bordils, Flaçà, Sant Joan de Mollet, Juià, Madremanya, Sant Martí Vell i Cervià
de Ter, la revista La Llera del Ter.
L’edició de la revista La Llera del Ter la dirigirà un consell de redacció que estarà integrat

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021001449

Codi Segur de Verificació: 31bdd7dc-4ef4-4dbf-b76e-119ee770ef3e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_15648208
Data d'impressió: 10/02/2022 08:46:00
Pàgina 10 de 51

SIGNATURES

Ì31bdd7dc-4ef4-4dbf-b76e-119ee770ef3e`Î

DOCUMENT

1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 09/02/2022 08:17
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 09/02/2022 11:06

per un representant designat per cadascun dels municipis.
S’editaran 2 exemplars de la revista cada any.
Cinquè. Règim de modificació de conveni
Les modificacions substancials del present conveni es realitzaran mitjançant addenda i
per acord de totes les parts.
La inclusió de nous membres, s’haurà de realitzar mitjançant petició dirig ida a
l’ajuntament de Celrà, qui per delegació dels membres actuals i els que s’incorporin a
partir de la present addenda, procedirà a l’adopció dels futurs acords que suposin la
inclusió de nous municipis a la edició conjunta de la revista la Llera del Te r, així com la
subscripció de les corresponent addendes per part de l’ Alcalde de Celrà amb els
ajuntaments incorporats.
S’estableix que per procedir a l’adopció d’acords d’inclusió de nous municipis a partir de
la present addenda, caldrà la prèvia comunicació als municipis ja integrants, donant-los
coneixement de la petició d’adhesió de nous municipis, i la notificació dels acords que
s’adoptin en base a la present delegació.
I, com a prova de conformitat, tots els ajuntament, signen la present addenda en la
data de la seva signatura electrònica.
Juià,
Per l’Ajuntament de Juià
Carles Pagès Sala

Sandra Valldaura Lacambra

Alcalde

Secretària

AJUNTAMENT DE CELRA
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Madremanya,
Per l’Ajuntament de Madremanya
Anna Iglesias Castelló

Josep Carreras Fabrellas

Alcaldessa

Secretari

Cervià de Ter,
Per l’Ajuntament de Cervià de Ter
Roser Estañol Torrent

Glòria Masó Serra

Alcaldessa

Secretària

Sant Martí Vell,
Per l’Ajuntament Sant Martí Vell
Sílvia Martínez Bertran

Cristina Reig Franch

Alcaldessa

Secretària
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (11)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
La senyora Montse Carré Dalmau, regidora de Participació, Atenció Ciut adana,
Comunicació i Noves Tecnologies explica que l’any passat es va aprovar el conveni de
col·laboració per editar conjuntament la revista La Llera del Ter entre varis municipis i
ara es tracta d’aprovar-ne la seva addenda per incloure els municipis de Juià,
Madremanya, Cervià de Ter i Sant Martí Vell.
5. DICTAMEN SOBRE L'ADDENDA EXERCICI 2022 AL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT,
EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ PER A
EXECUTAR EL SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA DE CELRÀ (expedient x2021000156).
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ANTECEDENTS DE FET
1. En sessió plenària de data 9 de febrer de 2021 es va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà, el Consorci de Benestar Social Gironès Salt i el Consell Comarcal del Gironès per desenvolupar el Servei d’Atenció
Diürna de Celrà durant l’exercici 2021.
2. La clàusula 7 del conveni estableix que la seva vigència abasta fins al dia 31 de
desembre de 2021, prorrogable expressament un any més mitjançant una
addenda prèvia sol·licitud presentada amb una antelació mínima de dos mesos a
la data del seu venciment.
3. És d’interès d’ambdues parts prorrogar aquest conveni de col·laboració per tal de
continuar desenvolupant el Programa d’Acollida al municipi de Celrà duran t
l’exercici 2022.
FONAMENTS DE DRET
1. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), articles 47 a 53, sota la
modalitat de convenis que obligaran a les administracions intervinents des del moment
de la seva signatura.
2. L’article 49 de la LRJSP estableix que els convenis han de tenir una vigència
determinada, que no podrà ser superior a 4 anys, excepte que normativament es prevegi
un termini superior. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els
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signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de
fins quatre anys addicionals o la seva extinció.
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’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà, el
Consorci de Benestar Social Gironès -Salt i el Consell Comarcal del Gironès per
desenvolupar el Servei d’atenció Diürna de C elrà per a l’exercici 2022 i que s’adjunta
com a annex a aquest acord.
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu
aquest acord.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès -Salt, al Consell
Comarcal del Gironès i a la Comptabilitat i Tresoreria de la corporació.
Quart. Fer públic aquest acord en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
ANNEX
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL GIRONÈS-SALT, EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT
DE CELRÀ PER EXECUTAR EL SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA DE CELRÀ DURANT
L’EXERCICI 2022.
ENTITATS QUE INTERVENEN

AJUNTAMENT DE CELRA
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D’una part, el Sr. Joaquim Roca Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès,
facultat per resolució de la Presidència de data XX/XX/XXXX, assistit pel Sr. Jordi Batllori
Nouvilas, secretari general del Consell comarcal del Gironès;
De l’altra, el Sr. Marc Puigtió Rebollo, conseller delegat del Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt, segons resolució de la Presidència de data XX/XX/XXXX, assistit per la Sra.
M. Lourdes Palomino Pellicer, secretària del Consorci de Benestar Social Gironès -Salt;
De l’altra, l’Il·lm. Sr. David Planas Lladó, alcalde de l'Ajuntament de Celrà, facultat per
acord de Ple de data XX/XX/XXXX, assistit per la Sra. Meritxell Vargas Sardà, secretària
de l’Ajuntament de Celrà.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Vist el conveni marc de col·laboració subscrit entre el Conse ll Comarcal del Gironès, el
Consorci de Benestar Social Gironès -Salt i l’Ajuntament de Celrà pera a l’execució del
servei d’atenció diürna de Celrà per a l’any 2021.
Atès que, d’acord amb la clàusula 7, el conveni és prorrogable expressament un any més
mitjançant una addenda.
Atès que és interès comú totes les part implicades la pròrroga per un any més de
l’execució del servei d’atenció diürna de Celrà.
Sobre la base de tot l’exposat, les parts intervinents es reconeixen capacitat legal
suficient per obligar-se i, de mutu acord, accepten el contingut següent
PACTEN
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a
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l’exercici 2022.
Segon. L’Ajuntament de Celrà farà efectiva la quantitat de 11.582,68 € al Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt, corresponents a 12 mesos de servei durant l’exercici 2022
(d’1 de gener a 31 de desembre de 2022) de conformitat a la clàusula quarta del conveni
de col·laboració per a la implantació del servei d’atenció diürna.
El pagament de l’import es farà efectiu de la següent manera: el 70% abans del
31/03/2022 i 30% restant, el 31/12/2022, prèvia liquidació del servei prestat, a càrrec
de l’aplicació pressupostària corresponent per a l’exercici 2022.
L’aportació de l’import corresponent al material fungible necessari, fins un màxim de
500 €, es realitzarà prèvia liquidació i justificació de la despesa.
Tercer. El Consell Comarcal del Gironès aportarà el finançament de 22.488,40 €,
quantitat establerta a la fitxa econòmica del Contracte Programa subscrit amb la
Generalitat de Catalunya.
Quart. Aquesta addenda serà vigent durant l’any 2022.
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En senyal de conformitat, totes les parts intervinents signen e l present conveni.

Sr. Joaquim Roca Ventura

Sr. Jordi Batllori Nouvilas

President del Consell Comarcal

Secretari general del Consell

del Gironès

Comarcal del Gironès

Sr. Marc Puigtió Rebollo

Sra. M. Lourdes Palomino Pellicer

Conseller delegat del Consorci de

Secretària del Consorci de

Benestar Social Gironès-Salt

Benestar Social Gironès-Salt

Sr. David Planas Lladó

Sra. Meritxell Vargas Sardà

Alcalde Ajuntament de Celrà

Secretària Ajuntament de Celrà

L’alcalde
David Planas Lladó

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
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Vots a favor (11)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
El Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Esports, Promoció Econòmica i
Habitatge, explica que es tracta de prorrogar el servei d’atenció diürna per continuar
prestant-lo durant l’any 2022, amb un pressupost aproximat de 12.000 Euros.

6. DICTAMEN SOBRE L'ADDENDA EXERCICI 2022 AL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT I
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
D’ACOLLIDA I MEDIACIÓ COMUNITÀRIA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
GIRONÈS-SALT (expedient x2021000165).
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ANTECEDENTS DE FET
4. En sessió plenària de data 9 de febrer de 2021 es va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de Benestar Social Gironès Salt per desenvolupar el Programa d’Acollida i Mediació Comunitària per a l’exercici
2021.
5. La clàusula 8 del conveni estableix que la seva vigència abasta fins al dia 31 de
desembre de 2021, prorrogable expressament un any més mitjançant una addenda
prèvia sol·licitud presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data d el
seu venciment.
6. És d’interès d’ambdues parts prorrogar aquest conveni de col·laboració per tal de
continuar desenvolupant el Programa d’Acollida al municipi de Celrà durant l’exercici
2022.
FONAMENTS DE DRET
1. El règim de cooperació administrativa e stà expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), articles 47 a 53, sota la modalitat de
convenis que obligaran a les administracions intervinents des del moment de la seva
signatura.
2. L’article 49 de la LRJSP estableix que els convenis han de tenir una vigència determinada,
que no podrà ser superior a 4 anys, excepte que normativament es prevegi un termini
superior. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els signants del
conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins quatre anys
addicionals o la seva extinció.
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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’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el
Consell Comarcal del Gironès per desenvolupar el Programa d’Acollida i Mediació Comunitària
per a l’exercici 2022 i que s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès i a Comptabilitat i
Tresoreria de la corporació.
Quart. Fer públic aquest acord en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
ANNEX
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL GIRONÈS-SALT I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ PER AL DESENVOLUPAMENT
DEL PROGRAMA D’ACOLLIDA I MEDIACIÓ COMUNITÀRIA PER A L’EXERCICI 2022.
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, el Sr. Marc Puigtió Rebollo, conseller delegat del Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt, segons resolució de la Presidència de data XX/XX/XXX, assistit per la Sra. M.
Lourdes Palomino Pellicer, secretària del Consorci de Benestar Social Gironès -Salt.
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De l’altra part, l’Il·lm. Sr. David Planas Lladó, alcalde de l'Ajuntament de Celrà, facultat per
acord de Ple de data XX/XX/XXX, assistit per la Sra. Meritxell Vargas Sardà, secretària de
l’Ajuntament de Celrà.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Vist el conveni marc de col·laboració subscrit entre el Consorci de Benestar Social Gironès Salt i l’Ajuntament de Celrà per al desenvolupament del programa d’acollida i mediació
comunitària del Consorci de Benestar Social per a l’any 2021.
Atès que, d’acord amb la clàusula 8, el conveni és prorrogable expressament un any més
mitjançant una addenda.
Atès que és interès comú totes les part implicades la pròrroga per un any més de l’execució
del programa d’acollida i mediació comunitària del Consorci de Benestar Social Gironès -Salt.
Sobre la base de tot l’exposat, les parts intervinents es reconeixen capacitat legal suficient
per obligar-se i, de mutu acord, accepten el contingut següent
PACTEN
Primer. Prorrogar el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt per a l’exercici 2022.
Segon. L’Ajuntament de Celrà farà efectiu el pagament al Consorci de Benestar Social de la
quantitat de 19.725,36 euros, corresponents a 12 mesos de servei durant l’exercici 2022, a
raó de 30 hores setmanals, de conformitat a la clàusula tercera del conveni de col·laboració
per al desenvolupament del programa anteriorment esmentat.
El pagament es farà semestralment, prèvia liquidació del serve i prestat.
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Tercer. Aquesta addenda serà vigent durant l’any 2022.
En senyal de conformitat, ambdues parts signen el present conveni.

Sr. Marc Puigtió Rebollo
Conseller delegat del Consorci de

Sra. M. Lourdes Palomino Pellicer
Secretària del Consorci de

Benestar Social Gironès-Salt

Benestar Social Gironès -Salt

Sr. David Planas Lladó

Sra. Meritxell Vargas Sardà

Alcalde Ajuntament de Celrà

Secretària Ajuntament de Celrà

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (11)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
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GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
El Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Esports, Promoció Econòmica i
Habitatge, explica que es tracta de prorrogar el servei d’acollida i mediació comunitària
per continuar prestant-lo durant l’any 2022, amb un pressupost aproximat de 20.000
Euros.
7. DICTAMEN SOBRE L'ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ ALS PLANS DE
SERVEIS 2021 OFERTS PEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS ALS
MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL GIRONÈS (expedient x2021001483).
El Consell Comarcal del Gironès va aprovar els següents plans de serveis destinats als
ajuntaments de la comarca del Gironès: en matèria d’arquitectura i enginyeria, en
matèria de contractació pública, en matèria de gestió energètica i en matèria de gestió
documental i arxiu.
Cada Pla de serveis determina quins serveis concrets s’ofereixen, la forma de realització
del servei, el procediment de sol·licitud i la concessió d’aquest se rvei;
Atès que és d’interès d’aquest ajuntament adherir-se als Plans de serveis en matèria
d’arquitectura i enginyeria, en matèria de contractació pública, en matèria de gestió
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energètica i en matèria de gestió documental i arxiu;
Atès que l’art. 153 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que els ens locals tenen plena
potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord amb
la legislació vigent;
Vist que els art. 25 i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya atribueixen als
consells comarcals la competència en matèria d’assistència i cooperació als municipis;
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 als Plans de serveis del Consell
Comarcal del Gironès dirigits als municipis de la comarca del Gironès:





Pla
Pla
Pla
Pla

de
de
de
de

serveis
serveis
serveis
serveis

en
en
en
en

matèria
matèria
matèria
matèria

d’arquitectura i enginyeria
de contractació pública
de gestió energètica
de gestió documental i arxiu

Segon. Facultar l’alcaldia-presidència de l’Ajuntament de Celrà per a la adopció dels
acords que resultin necessaris per a la execució de l’acord d’adhesió, així com per la
signatura de quants documents se’n derivin pe r a la formalització de dites adhesions.
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Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès i a la intervenció
municipal.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (11)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
El Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Esports, Promoció Econòmica i
Habitatge, explica que el Consell Comarcal del Gironès ofereix una nova proposta de
format a l’hora d’organitzar els serveis d’arquitectura i enginyera, contractació pública,
gestió energètica i documental i arxiu que ofereix als ajuntaments. A partir d’ara, de
cada licitació que faci una Administració a partir del Consell Comarcal tan sols serà
necessari intercanviar una fitxa de sol·licitud del servei escollit (si hi ha la prèvia
adhesió dels ajuntaments a aquest conveni), la qual cosa agilitza la tramitació
corresponent per part del Consell Comarcal del Gironès ja que no serà necessari el seu
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acord plenari i més tenint en compte que aquest se celebra cada dos mesos.
L’Ajuntament de Celrà subscriu el conveni d’aquests serveis del Consell Comarcal
perquè, pel que fa a arquitectura i enginyeria, l’arquitecte tècnic i l’enginyer municipal
realitzen un servei prestat pel mateix Consell Comarcal.
8. DICTAMEN SOBRE ELS PREMIS PORTA A PORTA, 2021 (expedient x2021001442).
ANTECEDENTS DE FET
És interès de l’Ajuntament de Celrà premiar els ciutadans que fan un bon ús del sistema
de recollida de residus Porta a Porta al municipi, motiu pel qual s'han redactat unes
bases que regulen el procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que disposa l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques l'òrgan al que
correspongui la resolució del procediment, quan la naturalesa d'aquest ho requereixi,
podrà acordar un període d'informació pública.
Alhora, la Llei 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 mateixa, regulen la
necessitat d’aprovació i exposició pública de les bases d’ajuts de concurrència pública,
atribuint-se la competència al ple de la corporació.
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A tal efecte, s'anunciarà al Butlletí Oficial de l'Estat, de la Comunitat Autònoma, o en el
de la Província respectiva, a fi que qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el
procediment, o la part del mateix que s'acordi. L'anunci assenyalarà el lloc d'exhibició i
determinarà el termini per formular al·legacions, que en cap cas podrà ser inferior a 20
dies.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
Prim er. Aprovar inicialment les bases reguladores per concedir els Premis Porta a Porta
Celrà 2021, que s’adjunten com a annex a aques t acord.
Segon. Exposar al públic les bases reguladores per atorgar aquests premis mitjançant
un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la
corporació durant un termini de vint dies hàbils perquè s’hi puguin presentar
reclamacions. En el supòsit de no formular-s’hi cap, l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva, previ tràmit de certificació de dita circumstància per part de la secretaria
municipal amb indicació de la data d’aprovació definitiva.
Tercer. Establir que un cop aprovada definitivament les bases i atenent que les mateixes
constitueixen la convocatòria de l’ajut, caldrà que es procedeixi a la seva publicació a la
Base Nacional de Dades de Subvencions (BDNS) en compliment del que disposen la
normativa general de subvencions.
Quart. Condicionar l’eficàcia de la convocatòria dels ajuts a l’aprovació definitiva del
pressupost general de l’exercici 2022.
Cinquè. Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris per fer efectiu aquest
acord.
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ANNEX
BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DELS PREMIS PaP CELRÀ, 2021
L’Ajuntament de Celrà, com més de 200 municipis a Catalunya, demostra la seva
consciència mediambiental amb la implantació del sistema de recollida selectiva porta a
porta (PaP) l’any 2013. Des d’aleshores, la ciutadania celranenca ha demostrat la seva
implicació envers aquest sistema amb una gestió correcta i responsable dels residus que
genera.
Gràcies a això, Celrà esdevé un municipi més net al minorar l’emissió de gasos amb
efecte hivernacle i col·labora per tenir una major cura del medi ambient.
L’Ajuntament de Celrà, conscient de l’esforç i de la contribució dels veïns i veïnes que
col·laboren correctament pel bon funcionament del PaP, vol premiar aquest ús
responsable del sistema mitjançant la concessió dels “Premis PaP Celrà, 2021”.
1. Objecte dels premis
Aquests bases tenen per objecte regular la concessió dels premis als/les ciutadans/es del
municipi pel bon ús del sistema de recollida de residus Porta a Porta a Celrà. Igualment,
amb aquest premi es pretén valorar la contribució que fa la ciutadania envers el sistema
PaP i que reverteix en la bona convivència al poble, en la sostenibilitat ambiental i en la
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reducció dels costos que suposa pel municipi la gestió de la fracció resta.
2. Persones beneficiàries
Són beneficiaris d’aquests premis els subjectes passius de la taxa pel servei de recepció
obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics que compleixin amb
els requisits següents.
3. Requisits d’obtenció dels premis
Es premien els habitatges que han complert el 90% de l'objectiu següent: la recollida
sense incidències de les fraccions d'envasos i d'orgànica un cop per setmana.
Per valorar el compliment de l’objectiu s’utilitzaran els registres de buidatges efectuats
pel sistema mitjançant els tags dels cubells. L’objectiu definit implica la recollida, un cop
per setmana, tant de la fracció d’envasos com de la fracció d’orgànica i si la mitjana de
les dues fraccions representa el compliment del 90% d’aquest objectiu, es pot considerar
que la participació és satisfactòria i mereixedora del premi.
No es concedirà cap premi als habitatges que no compleixin aquest objectiu, exceptuant
aquells en què la seva baixa participació es pugui justificar únicament per la relació que
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hi ha entre el nombre de persones que hi viuen i la generació de residus. En aquests
casos, el jurat qualificador decidirà si se’ls atorga el premi d’acord amb el nombre de
persones que hi hagi empadronades a l’habitatge.
Pel fet de no disposar d’un regis tre fiable dels/es ciutadans/es que realitzen el
compostatge casolà de la fracció orgànica, es pot donar el cas que mereixedors/es del
premi se’n vegin exclosos/es. En aquest cas, caldrà que ho comuniquin a l’Ajuntament
mitjançant una instància i, després de la comprovació prèvia del bon ús del compostatge
casolà per part de l’Ajuntament, es decidirà si se’ls atorga el premi tenint en compte tan
sols la fracció d’envasos.
4. Ens atorgant
L’Ajuntament de Celrà, que concedirà d’ofici els premis descrits en aquestes bases
sempre i quan es compleixin els requisits previstos.
5. Jurat qualificador
L’atorgament dels premis l’avaluarà un jurat, la composició del qual és la següent:


El/La regidor/a de Medi Ambient



El/La tècnic/a de Medi Ambient



L’educador/a ambiental de la campanya Porta a Porta
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Els criteris d’atorgament són purament tècnics, per la qual cosa la funció del jurat és
vetllar pel compliment correcte dels criteris establerts i respondre de les reclamacions
presentades pels contribuents que considerin que són mereixedors del premi i, en canvi,
no se’ls ha atorgat.
6. Període de valoració del compliment d'objectius
Es premia el bon ús del sistema de recollida Porta a Porta durant l’any 2021, excloent -ne
els períodes on no hi hagut registre per avaria del sistema de buidatges.
7. Import del premi
L’import del premi és de 20,00 €/habitatge.
El jurat decidirà els premiats i elevarà la proposta de concessió dels premis a l’Alcaldia,
que serà l'òrgan competent de resoldre.
El pagament del premi s'efectuarà mitjançant transferència bancària simultàniament al
cobrament de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i
tractament de residus domèstics del primer trimestre de 2022, o en el cas de les
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reclamacions en els trimestres següents.
8. Exclusions
A més de les causes establertes per la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de
novembre), no podran obtenir el premi aquells que no es trobin al corrent de les seves
obligacions amb l'Ajuntament de Celrà, exceptuant-ne aquelles persones que formin part
d’una família en situació precària. En aquests casos, sempre i quan compleixin amb la
clàusula 3, caldrà un informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament per a ser
beneficiari del “Premi porta a porta 2021”.
9. Procediment de publicació
L’Ajuntament de Celrà publicarà les bases reguladores per a l’atorgament d’aquests
premis mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al

tauler

d’anuncis de la corporació durant un termini de vint dies hàbils perquè s’hi puguin
presentar reclamacions. En el supòsit de no formular-s’hi cap, l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
10. Aplicació pressupostària
El “premi PaP 2021” anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 23 1621 48000 “Foment
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recollida selectiva” del pressupost 2022, amb un import màxim de 24.000,00 €.
11. Clàusula suspensiva
S’estableix la clàusula suspensiva següent: que l’eficàcia jurídica d’aquestes bases
restarà condicionada a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2022 que preveurà una
aplicació pressupostària per aquest concepte.
12. Normativa aplicable
Per allò no previst en aquestes bases, serà d'aplicació supletòria, la Llei 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 mateixa, la legislació en matèria de Règim local, la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, així com aquelles normes de caràcter general o procedimental que en resultin
d'aplicació.

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

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021001449

Codi Segur de Verificació: 31bdd7dc-4ef4-4dbf-b76e-119ee770ef3e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_15648208
Data d'impressió: 10/02/2022 08:46:00
Pàgina 22 de 51

SIGNATURES

Ì31bdd7dc-4ef4-4dbf-b76e-119ee770ef3e`Î

DOCUMENT

1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 09/02/2022 08:17
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 09/02/2022 11:06

Vots a favor (11)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
La Sra. Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Salut i Medi Ambient, explica que es tracta
d’aprovar les bases de l’exercici 2021 que premien el bon ús del sistema Porta a Porta.
El premi continua sent de 20 Euros per habitatge i es premia el 90 % d’un cop a la
setmana de recollida d’orgànica i un cop a la setmana de recollida d’envasos.

9. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL (expedient x2021000933).

DEL
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ANTECEDENTS DE FET
1.- De conformitat amb l’informe emès per la secretària municipal en data 13 d’agost de
2021 en relació a la necessitat de procedir a la modificació del Reglament de cementiri
per tal de procedir a l’adaptació del règim de transmissió de títols funeraris a la
normativa actual, es va resoldre iniciar expedient per a modificar el Reglament del
cementiri municipal de Celrà, sotmetre a consulta pública prèvia a l’elaboració a la
pàgina web de l’ajuntament de Celrà i constituir una comissió d’estudi per aprovar
aquesta modificació.
2.- L’anunci de consulta pública prèvia es va publicar, a l’apartat expressament previst
per a aquest tràmit, a la pàgina web de l’Ajuntament de Celrà, podent -se presentar
propostes a la modificació proposada entre el 17 de setembre i el 18 d’octubre de 2021.
Durant aquest període no es va presentar cap proposta.
3.- En data 5 de novembre de 2021 es va reunir la comissió d’estudi per a efectuar la
proposta de modificació del reglament del cementiri municipal davant la necessitat de
concretar el concepte de perpetuïtat segons la doctrina i jurisprudència actuals, i evitar
situacions d’inseguretat jurídica.
4.- Consta al present expedient l’informe emès inicialment per la secretaria municipal,
amb el marc jurídic de de referència.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’ article 60.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la modificació de les ordenances
s’efectuen de conformitat amb el que disposa l’article 178.1 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.
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1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 09/02/2022 08:17
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 09/02/2022 11:06

I l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que l’aprovació de
les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al procediment següent:
a) aprovació inicial pel ple, b)informació pública per un període mínim de trenta dies
hàbils, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments, c) resolució de totes les
reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del ple. En ca s de no
haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
2. L'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que correspon al Ple de la corpo ració
aprovar inicialment l'avantprojecte del Reglament. L'acord d'aprovació, juntament amb el
projecte de la norma, s'han de sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies
mitjançant un anunci que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i
en el tauler d'anuncis de la corporació per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
3. Articles 127 a 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
4. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per aprovar inicialment les ordenances i
reglaments municipals, d’acord amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local segons redacció donada per al Llei
11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern
local i article 52.2.d) 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
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 20 del vigent Reglament del
Cementiri Municipal, per a adaptar-lo a la normativa i jurisprudència vigents, el text de la
qual s'adjunta com a annex al present acord.
Segon.- Sotmetre aquest acord, juntament amb el projecte de modificació del
Reglament, a un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a
efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en
el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans
de comunicació escrita diària de la província, i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació,
transcorregut el qual sense haver-ne presentat cap reclamació ni suggeriment,
s’entendrà aprovat definitivament sense necess itat de nou acord plenari.
Tercer.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern.
Quart.- Un cop transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin produït
al·legacions i/o suggeriments, l’acord aprovació inicial s’elevarà a definitiu sense més
tràmit que la emissió de certificació de la s ecretaria municipal acreditativa de dita
circumstància i de la data efectiva en que la modificació ha quedat aprovada
definitivament. Altrament s’elevarà nou acord al Ple de la corporació.
Cinquè.- Aprovada definitivament la modificació del Reglament, es publicarà
íntegrament un text refós que integri la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província. Així
mateix, tant en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, com en el Diari Oficial de la
Generalitat, s’inserirà el corresponent edicte anunciant la referència del Butlletí Oficial de
la Província en que s’hagi publicat íntegrament aquesta modificació del Reglament.
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Sisè.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya, als efectes previstos en l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, dins del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació
definitiva.
ANNEX
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Es proposa la modificació de l’article 20:
VIGENT:
Article 20è.
20.1 El dret funerari sobre sepultures pot ser de dos tipus:
-

-
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1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 09/02/2022 08:17
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 09/02/2022 11:06

Els anteriors a l’entrada en vigor del nou Reglament que siguin de concessió
administrativa temporal o de propietat perpètua dels seus titulars.
L’Ajuntament respectarà els drets adquirits dels propietaris en tot allò que no
s’oposi al present reglament i al de policia sanitària mortuòria.
Els nous que s’atorgaran en règim de concessió administrativa amb la durada
i condicions que estableix aquest reglament
20.2 El dret funerari temporal sobre les sepultures tindrà una durada de 25
anys, i serà renovable sobre la mateixa sepultura i per igual termini, a petició
del titular dels dret caducat o dels seus causahavents, amb el pagament dels
drets establerts a la corresponent Ordenança fiscal. El termini màxim del dret
funerari temporal, pròrrogues incloses, no podrà excedir dels 50 anys. El titular
del dret caducat o dels seus causahavents, amb el pagament dels drets
establerts a la corresponent Ordenança fiscal, tindrà un dret d’adquisició
preferent sobre el nou dret funerari temporal, originat com a conseqüència
d’haver transcorregut el termini de 50 anys fixat per l’article 61.c del
reglament de patrimoni dels ens locals.

PROPOSTA:
Article 20è. Durada de la concessió de domini públic del dret funerari sobre sepultures.
20.1 El dret funerari temporal sobre les sepultures, que s’atorgarà en règim de concessió
administrativa amb les condicions que estableix aquest reglament, tindrà un a durada de
25 anys, i serà renovable sobre la mateixa sepultura i per igual termini, a petició del
titular del dret caducat o dels seus causahavents, amb el pagament dels drets establerts
a la corresponent Ordenança fiscal.
El termini màxim del dret funerari temporal, pròrrogues incloses, no podrà excedir dels
50 anys. El titular del dret caducat o dels seus causahavents, amb el pagament dels
drets establerts a la corresponent Ordenança fiscal, tindrà un dret d’adjudicació preferent
sobre el nou dret funerari temporal, originat com a conseqüència d’haver transcorregut el
termini de 50 anys fixat per l’article 61.c del reglament de patrimoni dels ens locals.
20.2 Es respectarà els drets funeraris sobre sepultures atorgats abans del 18 de
desembre de 2002, amb les següents especificacions:


Els atorgats amb una durada determinada es mantindrà la data concreta de
finalització indicada en el títol.
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1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 09/02/2022 08:17
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 09/02/2022 11:06

Els atorgats a perpetuïtat, i d’acord amb la normativa i jurisprudència vigents,
tenen les següents limitacions temporals:
o

o

o

Els drets funeraris concedits a perpetuïtat abans del 3 de desembre de
1988, data d’entrada en vigor del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals, estan limitats a màxim 99 anys des de la data de concessió.
Els drets funeraris concedits a perpetuïtat, a partir del 3 de desembre de
1988 i fins al 3 de febrer de 2004, estan limitats a màxim 50 anys des de
la data de concessió.
Si s'hagués atorgat dret funerari a perpetuïtat amb posterioritat al 4 de
febrer de 2004, data d'entrada en vigor de la Lle i 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP),
estarien limitats a màxim 75 anys des de la data de concessió.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (11)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
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Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
L’alcalde explica que es tracta d’adequar el reglament del cementiri a la normativa
actual, concretament pel que fa a l’article 20 drets funeraris, i fa una lectura detallada
del mateix.

10. DICTAMEN SOBRE LA COMPATIBILITAT
PÚBLICA (expedient x2021001467).

A

FAVOR

D'UNA

EMPLEADA

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 24 de novembre de 2021 (registre d'entrada municipal número 8078) la Sra.
Albert, tècnica de promoció econòmica, sol·licita l’autorització de compatibilitat d’aquesta
activitat amb l’activitat pública que vol dur a terme com a docent interina a temps parcial
del departament de la generalitat, en concret a l’escola les escolàpies de Figueres des del
dia 17 de novembre fins al dia 22 de desembre de 2021 i amb una dedicació de 6 hores
setmanals.
2. La secretària de la corporació ha emès un informe en relació amb la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
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1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 09/02/2022 08:17
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 09/02/2022 11:06

servei de les administracions públiques disposa que el personal comprès en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei només podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat
en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per les funcions docent i
sanitària. I que per a l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i
expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de jorn ada de
treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment.
I de conformitat amb l’article 4.1 del mateix text legal, podrà autoritzar-se la
compatibilitat pel desenvolupament d’un lloc de treball en l’esfera docent com a
professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i
amb duració determinada.
2. Per tot l’exposat i de conformitat amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions pú bliques; el Reial decret
598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració
de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents; la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat; l’article 95.2.n i la Disposició final tercera del text refós de la Llei de
l'estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
3. I en virtut del que disposa l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions pú bliques, correspon al
Ple de la corporació autoritzar la compatibilitat quan es tracti d’un segon lloc o activitat
en el sector públic.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
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ACORD
Prim er. Autoritzar la Sra. Esther Albert Riera la compatibilitat per desenvolupar les
funcions de tècnica de promoció econòmica amb l'exercici, en l’àmbit públic, docent
interina a temps parcial del departament de la generalitat, en concret a l’escola les
escolàpies de Figueres des del dia 17 de novembre fins al dia 22 de desembre de 2021 i
amb una dedicació de 6 hores setmanals.
Segon. Aquesta autorització quedarà sense efecte en els supòsits següents:
-

si l’activitat impedeix o menyscaba el compliment estricte dels deures o
compromet la seva imparcialitat o independència.
si la dedicació horària de l’activitat coincideix amb la jornada laboral del seu
lloc de treball.

Tercer. La Sra. Albert està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’activitat declarada.
Quart. Inscriure en el Registre de personal de la corporació l’acord del Ple pel qual
s’autoritza aquesta compatibilitat per desenvolupar activitats públiques en l’esfera docent
interina a temps parcial del departament de la generalitat amb una dedicació de 6 hores
setmanals, d’acord amb el nomenament emès per el departament d’educació de la
Generalitat.
Cinquè. Notificar aquest acord a la persona interessada i comunicar-lo també al
departament d’educació de la Generalitat.
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1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 09/02/2022 08:17
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 09/02/2022 11:06

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (11)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
El Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Esports, Promoció Econòmica i
Habitatge, explica que es tracta d’aprovar que la tècnica de l’àrea de Promoció
Econòmica pugui fer compatible la seva tasca en aquesta administració amb la de
docent en l’àmbit escolar.

11. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE
L'ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE CELRÀ CURS 2020- 2021 (expedient
x2021001361).
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ANTECEDENTS DE FET
En sessió del Consell d’Administració de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, de data 23
de novembre de 2021, la seva directora va donar compte de la memòria d’activitats del
curs 2020-2021, que inclou el compte de gestió del servei.
En la mateixa sessió, el Consell d’Administració va acordar per unanimitat proposar- ne
l’aprovació per a la seva elevació posterior al Ple.
De conformitat amb l’article 15.f, en relació amb l’article 11.i i j dels estatuts de l’Escola
Municipal de Dansa de Celrà, correspon al Ple de la corporació l’aprovació de la seva
memòria d’activitats, que inclou el compte de gestió del servei.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’a dopció del següent
ACORD
Únic . Aprovar la memòria d’activitats del curs 2020-2021 de l’Escola Municipal de Dansa
de Celrà, que inclou el compte de gestió del servei.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
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Vots a favor (11)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
El Sr. Albert Lopez Guàrdia, regidor d’Educació i Serveis Socials, explica que el període
2020-2021 ha estat un any protagonitzat per les restriccions derivades de la pandèmia
de la Covid 19 i l’Escola de Dansa s’ha vist permanentment en adaptació constant als
canvis normatius i a les diferents restriccions lligades a la situació de la pandèmia. Tot i
això, l’any 2020 va haver-hi una matriculació de 534 persones de les quals el 35 %
eren de Celrà i el 65 % de rodalies, la qual cosa confirma l’Escola de Dansa com a una
escola de referència a la província.
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Malgrat els canvis, l’adaptació i les renúncies que s’han fet en algunes de les ofertes
formatives de l’Escola, des de l’Escola i la regidoria d’Educació es vol agrair la resposta
comprensiva, flexible i pacient que hi ha hagut per part de tots els seus usuaris i com
entre tots s’ha pogut tirar endavant el curs dins de la normalitat que estava permesa.
A la primavera es va poder celebrar el Dia Internacional de la Dansa, s ’han seguit
donant suport a projectes i companyies de l’entorn i s’ha mantingut en la mesura del
possible el fil amb la Jove Companyia.
També s’ha treballat molt intensament entre l’Escola de Dansa i l’Institut de Celrà per
aconseguir l’assignació d’un cicle formatiu de grau mitjà en danses urbanes
acompanyat d’un projecte que permetria rendibilitzar moltíssim la infraestructura de
l’Escola alhora que obrir un primer cicle formatiu a l’Institut del poble. Aquest projecte
s’ha redactat de forma col·legiada entre l’Escola de Dansa i l’Institut i això indica la
comunicació i fluïdesa del treball compartit i comunitari i entre els diferents actors
educatius que aquesta legislatura està defensant des del primer dia. Actualment s ’està
a l’espera de la resposta del Departament d’Educació.
L’any 2020 es va celebrar un Desembre en Dansa peculiar amb renúncies de tallers i
aquest any fa uns deu dies que es va poder celebrar amb total normalitat. Destaca que
aquest equipament tan potent que està fent difusió de Celrà com a poble arreu de les
comarques gironines no està tan sols gestionada per l’àrea d’Educació sinó que des de
l’àrea de Cultura també es fa un treball intensiu i aquesta implicació de diverses àrees
implica també un treball en equip i comunitari que obre molt el paraigües del servei
d’aquest equipament.
Pel que fa al 2021 hi ha unes 440 matrícules. Hi ha hagut una baixada de
matriculacions però degut a la situació actual cal felicitar-se, així com de la
presencialitat i que nens, joves i adults puguin gaudir d’aquest equipament i de tota la
seva oferta formativa.
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S’ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona de 2.000 Euros amb caràcter
nominatiu i una per import de 22.568 Euros per al funcionament de l’Escola.
Pel que fa a la matriculació, destacar la decepció davant de la falta de voluntat de la
Diputació de Girona d’augmentar la seva aposta per aquest equipament ja que
clarament va molt més enllà del que és la implicació municipal i, per tant, hauria de
rebre una subvenció molt més quantiosa per poder finançar i tenir aquest equipa ment
que és per a benefici de tota la província.
12. MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL D'ESCOLA I A LA LLENGUA CATALANA
(expedient x2021001512).

Davant del recent aval del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim d’un
25% de les classes en castellà, l’Associació de Municipis per la Independència propo sa a
tots els ajuntaments catalans donar suport al manifest de la plataforma unitària
Somescola, així com recolzar les diferents iniciatives que sorgeixin per donar suport al
model d’escola catalana i a la llengua del nostre país.
MANIFEST
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1. Aquesta sentència és un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i el seu
enfocament pedagògic. Un model consolidat, garant de competències lingüístiques i
avalat àmpliament per la societat catalana al llarg de dècades. Tant els estudis com les
dades sobre els resultats de la immersió lingüística evidencien que és un model d’èxit,
tant per als alumnes com per al si de la societat: contribueix a la cohesió social, a la
igualtat d’oportunitats i a la normalització de l’ús del català.
2. Somescola considera intole rable la intrusió dels tribunals per regular el model i la
política educativa del país. Són els professionals de l’educació, i no els juristes, els qui
han de determinar quin model d’ús garanteix la competència lingüística dels alumnes en
cada cas. Que un jutge determini de manera arbitrària el percentatge d’hores que calen
per aprendre una llengua és un escarni als professionals de l’educació.
3. Sentències com la del TSJC abonen arguments falsos i perillosos d’instrumentalització
política de l’educació i de la llengua. Davant d’això, ens reafirmem en el fet que l’escola
catalana ha estat i ha de seguir sent un actor cabdal que afavoreixi la inclusió i la cohesió
social al nostre país, des d’una perspectiva intercultural. D’aquesta manera, que segueixi
garantint la igualtat d’oportunitats de creixement acadèmic i personal, inclosa la
competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.
4. Somescola denuncia que aquesta sentència no representa un cas aïllat: els continus
atacs polítics i judicials contra la llengua catalana i l’educació en català responen a una
voluntat de minoritzar la llengua catalana en tots els seus usos socials, fins al punt que
els diferents àmbits d’actuació en català, inclòs el model d’escola catalana, viuen sota
una amenaça permanent. De fet, al contrari del que alguns voldrien fer creure, la situació
del català a les aules viu una situació crítica, segons els darrers informes del
Departament d’Educació: més d’un 28% d’alumnes no fa servir mai o gairebé mai el
català a l’escola, per posar només un exemple.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer. Fem una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el
model educatiu català, i instem a reforçar el treball conjunt per a consolidar-lo, protegirlo i millorar-lo. Així mateix, instem a les institucions a blindar aquest consens de país
aprofitant el marc polític generat per una majoria àmplia del Parlament amb el Pacte
Nacional per la Llengua. I instem al govern espanyol a respectar aquests grans acords
avalats també legislativament per una àmplia majoria parlamentària.
Segon. Ens comprometem a col·laborar, participar i promoure l’adhesió a les
mobilitzacions i accions que s’organitzin per defensar el model d’escola catalana i
denunciar la intromissió dels tribunals en contra de l’ús de la llengua. El català
arrossega una llarga tradició de persecució i marginació per part de l’estat espanyol, que
es manté en l’actualitat i es troba en una situació de discriminació per part de les
administracions que compta amb el recolzament dels tribunals.
Tercer. El model d’escola catalana és un consens social compartit per un ampli ventall de
la societat catalana, que ha de seguir contribuint a la cohesió i la progressió social, i a la
igualtat d’oportunitats en aquest país, amb la finalitat de construir una societat més
cohesionada, democràtica i lliure. Per aquest motiu ens comprometem a defensar-lo i
protegir-lo davant les agressions que està patint. Només dels del consens dels actors
polítics, socials i educatius de Catalunya es pot actuar sobre aquest model d’èxit.
Quart. Comunicar el següent acord a la plataforma Somescola, al Departa ment
d’Educació i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació de
Municipis per la Independència.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
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Vots a favor (11)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JUNTSXCELRÀ-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
manifest sorgeix de la plataforma Som Escola i que acull entitats, associacions de
mestres, sindicats, associacions de famílies en tot el recolzament i la lluita a favor del
model d’escola catalana. I és lluita perquè una cosa que no hauria de ser-ho se n’ha
convertit.
Amb el temps, han aconseguit que una mentida repetida mil vegades es converteixi en
un c onflicte fonamentat en aquesta mentida i el conflicte el tenim servit sobre la taula.
L’últim exemple, la sentència injusta, esbiaixada, partidista i polititzada del Tribunal
Superior de Justícia que obliga una escola de Canet de Mar a fer un 25 % de les s eves
classes en castellà i que és significativa no per això sinó perquè un jutge s ’ha vist amb
cor de passar per sobre de tot un model d’escola que històricament comptava amb un
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consens d’un 80 % de les cadires del Ple de la Generalitat de Catalunya.
Lamentar també, en aquesta situació, la falta de capacitat de resposta i de defensa de
les competències en Educació de la Generalitat i lamentar la falta de caràcter del
conseller actual i de voluntat política per plantar cara aquestes actituds que semblen
un autèntic atemptat al model d’escola catalana.
Recorda tothom que aquest dissabte, a les 12 del migdia, hi ha convocada una
manifestació a l’Arc de Triomf de Barcelona i anima tothom a participar-hi com a punt
de partida de la defensa de l’escola catalana.
La senyora Alícia Hernández Navarro, regidora del GM PSC-CP, que indica que vota
favorablement aquesta moció malgrat estar en desacord en algunes parts del seu
redactat. Per a la seva argumentació, fa servir una part de les propostes d’una moció
del seu partit en relació amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia , que la diu
així:
1. Continuar defensant el foment, la protecció i l’impuls de la llengua catalana al
conjunt de la societat i, concretament, la preservació del català com a llengua
vehicular del sistema educatiu de Catalunya sense excloure el castellà.

AJUNTAMENT DE CELRA
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.

2. Constatar que el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya ha estat
una eina de cohesió i promoció social a Catalunya, que ha aconseguit una
escola no segregadora per motius de llengua ni d’origen, que ha cercat la
igualtat d’oportunitats al conjunt de l’alumnat. Reconèixer el paper determinant
del conjunt de la comunitat en la defensa i funcionament d’aquest model
educatiu, defensar la seva pluralitat docent, família, sindicat, etc. Preservar-la
com a intrínseca d’una societat plenament democràtica.
3. Seguir garantint a l’alumnat el domini ple i equivalent de les llengües oficials:
el català i el castellà i l’occità aranès a l’Aran al final de l’educació obligatòria de
l’ESO així com progressivament de l’anglès, una tercera llengua, destinant
recursos humans, formatius i econòmics necessaris per assolir aquest objectiu.
4. Preservar el criteri pedagògic i l’autonomia de cada centre educatiu per c omplir
els objectius que marca la normativa vigent a l’hora de valorar els projectes
lingüístics que necessàriament s’han d’adaptar amb flexibilitat a la realitat
sociolingüística de l’alumnat i del seu entorn. Una realitat que és canviant i no
uniforme a tot el territori i que han de continuar sent els instruments
pedagògic s per assolir l’objectiu de domini bilingüe a final de l’ESO, elaborats
amb l’acompanyament o l’assessorament del Departament d’Educació,
regularment avaluats i revisats si escau per la pròpia Administració educativa.
5. Instar el Govern de la Generalitat a donar compliment a la resolució judic ial i
no vessar la seva acció política en la desobediència ni traslladar aquesta
responsabilitat a les direccions dels centres educatius o als claustres. Demanar
al Govern que convoqui el conjunt de forces polítiques així com al conjunt de la
comunitat educativa per tal d’actualitzar, refer i reforçar el consens relatiu al
model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i
l’ús de les llengües en un context plurilingüe partint de la realitat actual en un
exercici de diàleg i amb voluntat de cercar consens.
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L’alcalde respon que tant de bo a les escoles de Barcelona es parlés un 75 % les
classes en català.
El Sr. Lopez comenta que la majoria dels punts que l’Alícia defensa del seu partit són
coherents amb la moció que s’ha llegit ara al Ple i tant de bo els defensessin tan bé en
el Congrés dels diputats i en el Parlament de Catalunya perquè no ho fan i avale n un
Tribunal per sobre de tota una comunitat educativa. Un model educatiu no pot estar
lligat a l’idioma que parlen els seus alumnes sinó al model de societat que es pretén
que aquests alumnes construeixin d’una forma conjunta i cohesionada.
Remarca que els catalans tenen un nivell de castellà superior a la majoria de
comunitats monolingües de l’Estat espanyol i, per tant, el model d’immersió lingüística
ajuda molt o més a l’adquisició de llengües que el model monolingüe que hi ha en
altres comunitats autònomes.
Està clar que el Partit Socialista està clarament en contradicció en aquest conflicte ja
que, en el seu moment, va ser un dels promotors i defensors del model d’immersió
lingüística i és una llàstima que aquest partit, per interessos contextuals de la
conjuntura actual, abandoni el carro de la defensa de l’escola en català i de la immersió
lingüística. L’educació no pot anar sobre la base de certes famílies sinó sobre la base
de professionals i de l’àmbit educatiu.

13. MANIFEST DE SUPORT AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2021, DIA
INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
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(expedient x2021001423).

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 25
de novembre, dia en què es commemora el Dia Internacional de l’Eliminació de la
Violència contra les Dones.
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 del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les
Dones, amb el següent text:
Manifest del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones
25 de novembre de 2021
Avui, 25 de novembre de 2021, commemorem el Dia Internacional de l’Eliminació de la
Violència contra les Dones i volem que totes les accions i tots els actes al voltant
d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita per una vida lliure de
violències ha de ser diària.
En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha, però, estructures que es resisteixen
a canviar, com ara les causes que provoquen tots els tipus, formes i àmbits de les
violències masclistes. D’aquestes formes de violència, n’hi ha que evolucionen, altres que
sorgeixen i altres que són reconegudes, tal com ha succeït a partir de la Llei 17/2020, del
22 de desembre, que modifica i amplia la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista.
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La modificació d’aquesta Llei introdueix el reconeixement de noves formes de violència,
com ara:


La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius,
que es defineix com la violència que s’exerceix amb l’ob jectiu d’impedir o
dificultar l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de
decisions autònomes i informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut
física i mental, incloent-hi la salut sexual i reproductiva, i pot impedir o
dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs pràctiques i preferències
sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es duu a terme.



La violència de segon ordre, que consisteix en la violència física o
psicològica, les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra
les persones que donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou
els actes que impedeixen la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació
de les dones en situació de violència masclista.



La violència vicària, entesa com qualsevol tipus de violència exercida contra
les filles i els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. De
manera que, a més de la violència directa que reben les filles i els fills en el
context de la violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, la
qual cosa esdevé un atemptat contra la maternitat i la infància.



La violència digital, que consisteix en tots els actes de violència masclista i
misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o
totalment, amb l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació,
plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de
missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els
drets de les dones. Aquests actes causen danys psicològics i, fins i tot, físics;
reforcen estereotips masclistes; danyen la dignitat i la reputació; atempten
contra la privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li causen pèrdues
econòmiques, i obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat
d’expressió.
La violència masclista digital és, al mateix temps, un tipus de violència
masclista i un nou àmbit. Lamentablement, és urgent treballar-hi, perquè en
totes les seves formes gaudeix d’una gran impunitat. Segons diferents
estudis, com el que va publicar la revista Pikara Magazine el 2018 o el
d’Amnistia Internacional de 2017, el 76% de les dones han canviat les seves
conductes per por a patir ciberassetjament i el 26% decideix ignorar aquesta
situació molt probablement perquè el sistema no està donant respostes
efectives que garanteixin la protecció i seguretat que necessiten les dones
que pateixen aquest tipus de violè ncia.
No podem oblidar, però, que les xarxes socials també són un instrument de
suport mutu i de sonoritat, i que poden esdevenir un canal de denúncia i de
visibilització de moltes formes de violència masclista. Per això, cal potenciar
les xarxes socials amb perspectiva feminista, perquè esdevinguin també
instruments de conscienciació i supervivència dins el s istema patriarcal.

L’esmentada modificació de la Llei també reconeix diversos àmbits on es produeix la
violència masclista:


La violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones.

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021001449

Codi Segur de Verificació: 31bdd7dc-4ef4-4dbf-b76e-119ee770ef3e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_15648208
Data d'impressió: 10/02/2022 08:46:00
Pàgina 34 de 51

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CELRA
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.

Ì31bdd7dc-4ef4-4dbf-b76e-119ee770ef3e`Î

DOCUMENT

1.- Meritxell Vargas Sardà (SIG) (Secretària), 09/02/2022 08:17
2.- DAVID PLANAS LLADO (SIG) (ALCALDE), 09/02/2022 11:06

En aquest cas, la violència masclista es produeix en espais de la vida pública
i política, com les institucions polítiques i les administracions públiques, els
partits polítics, els mitjans de comunicació o les xarxes socials.


La violència en l’àmbit institucional, constituïda per les accions i
omissions de les autoritats, el personal públic i els agents de qualsevol
organisme o institució pública que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar
o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que
reconeix aquesta mateixa Llei per assegurar una vida lliure de violència
masclista, d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial
aplicable. Per tant, disposem d’un instrument legal més per treballar contra
aquest tipus de violència.

Finalment, volem destacar l’impacte i la indignació que ens produeixen les violències
sexuals, les quals ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui, 25 de novembre, volem
reiterar tot el nostre suport i la nostra empatia a les supervivents i el se u entorn. No
podem continuar consentint que les dones visquin amb por, amb la llibertat coartada per
l’amenaça d’unes agressions sexuals que ja haurien d’estar desterrades d’una societat
democràtica i lliure. Les violències sexuals atempten contra el principi de llibertat
individual. En aquest sentit, la Llei 17/2020 recull per primer cop una definició del
concepte de consentiment sexual, que s’entén com la voluntat expressa, emmarcada en
la llibertat sexual i en la dignitat personal, que dona pas a l’exercici de pràctiques sexuals
i l’avala. La prestació d’aquest consentiment s’ha de fer des de la llibertat i ha romandre
durant tota la pràctica sexual. No hi ha consentiment si l’agressor crea unes condicions o
s’aprofita d’un context que, directament o indirectament, imposin una pràctica sexual
sense comptar amb la voluntat de la dona.
Malgrat l’avenç en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes, queda
un llarg camí per conscienciar la societat sobre aquestes violències, perquè, d ins del
ventall de reaccions, la negació i l’actitud defensiva continua sent la reacció més habitual
dels homes. Avui, però, volem emfatitzar totes les accions, individuals i comunitàries,
que són fonamentals per eradicar les violències masclistes. Les accions que constitueixen
una font de suport i resiliència per a les supervivents, les que demostren compromís,
implicació, coratge i ètica, les que acompanyen des de l’autodeterminació i que fan sentir
les supervivents que “no estan soles”, abans, durant i d esprés de qualsevol agressió
masclista.
Cal, doncs, articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus de
violències masclistes ja existents, ara ja identificades i emparades per la Llei 17/2020, i
dotar-nos d’instruments efectius per combatre totes aquestes violències; n’és un
exemple el nou protocol d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya, que ha de
vertebrar els circuits d’actuació, tant des de les comissions d’àmbit local com des de la
Comissió Nacional.
Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de manera
estructural i preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. Que les dones
gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol espai i àmbit, ha de ser l’eix de tote s les
societats democràtiques i de les seves institucions.
Està en mans de totes les persones que formem aquesta societat la dignitat d’extingir el
patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar i connectar el
sentiment de responsabilitat en els homes, perquè de manera individual i col·lectiva
assenyalin les conductes i actituds masclistes pròpies i dels seus iguals, i se n’allunyin.
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Cal desobeir els mandats de la masculinitat més tradicional i dominant que es realimenta
molt sovint a les xarxes i els espais digitals, i en tots els àmbits de la societat.
Necessitem crear nous referents per construir milers de masculinitats responsables,
lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores.
Només així, teixint aliances i complicitats, podrem construir un teixit comunitari i una
xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i tots
els col·lectius oprimits d’aquesta societat. Necessitem estendre la cultura dels afectes i
les cures, necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos, en tots els àmbits de les
nostres vides. Com diu bell hooks, “considerar l’amor com una acció, més que un
sentiment, per acceptar la responsabilitat d’estimar”. Estimar des de la llibertat, la
igualtat i el respecte.
Per una vida lliure de violències masclistes!

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (11)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
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GM JUNTSXCELRÀ-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, vol agrair la
proposta de l’àrea d’Igualtat per tal que avui els homes que integren el Ple llegeixin el
manifest. És un acte que ha de marcar una redireccionalització del problema que
existeix amb el patriarcat i les violències masclistes, entenent que les dones han de
combatre aquest masclisme en tant que víctimes masclistes ja que els homes hem de
començar d’una vegada per totes a posar-nos les piles i entendre que som la causa i
que el patriarcat no ens fa víctimes però sí botxins de les dones que acompanyen les
nostres vides i també les nostres filles. Hi ha una feina molt gran a fer que fins ara
hem defugit i que com a homes hem de començar a entomar com a protagonistes.
14. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI
2022 (expedient x2021001136).
ANTECEDENTS DE FET
Vista la proposta de pressupost per a l’exercici 2022 que consta a l’expedient, elaborada per
l’alcaldia, de conformitat amb les dades que figuren sobre les obligacions compromeses i
d’altres que es corresponent amb la voluntat de portar a terme diversos p rojectes i
programes, així com la previsió d’ingressos per al proper exercici.
Vistos els informes emesos per la intervenció municipal, en dates 22 i 24 de novembre de
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2021 que consten a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET


Els articles 168.4 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 18 RD 500/1990,
de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei
reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos, disposen que el
pressupost i els seus annexos i documentació complementària seran elevats al Ple.



Els articles 169.1 del TRLRHL i 20.1 del RD500/90 disposen que una vegada aprovat
inicialment el pressupost s’exposarà al públic, previ anunci en el BOP, per un termini
de quinze dies durant els quals els interessats el podran examinar i presentar les
reclamacions davant el ple. El pressupost es considerà definitivament aprovat si
durant aquest termini no es presenten reclamacions i, e n cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes per resoldre -les.



Els mateixos articles 169.3 del TRLRHL i 20.3 RD/500 disposen que el pressupost
definitivament aprovat serà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província i
entrarà en vigor una vegada s’hagi dut a terme aquesta publicació, considerant-se
prorrogat el pressupost de l’exercici en què s’hagués produït abans del dia 31 de
desembre de l’any anterior a l’exercici en què s’hagués d’aplicar.

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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Prim er. Aprovar inicialment el pressupost general de la corporació per a l’exercici 2022 i
annexos i que resumit per capítols és el següent:
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Segon. Aprovar les bases d’execució del pressupost general 2022 que consten a
l’expedient com a documentació annexa.
Tercer. Exposar al públic la documentació que integra l'expedient pel període de quinze
dies hàbils mitjançant un anunci al BOPG i al tauler d’anuncis de la corporació e -taulell,
durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions que
considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se al·legacions als acords el pressupost
es considerarà definitivament aprovat, sense més tràmit i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169.1 del Real decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
locals, pel que fa a la seva publicació.
Quart. Fer públic els acords d’aprovació definitiva, en aplicació del principi de
transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els
articles 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
informació i Bon Govern.
Cinquè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de l’Estat i
al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i publicar resum del
pressupost aprovat juntament amb la plantilla orgànica municipal.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.
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Vots a favor (7)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
Abstencions (4)
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
L’alcalde explica que el pressupost de la corporació per al nou exercici és de
6.705.925,00 Euros, uns 209.000 euros més aproximadament que l’exercici anterior.
Aquest increment ve donat per les despeses de personal (2,4 %, que inclou el 2 % de
la Llei de pressupostos de la pujada de sou als treballadors i un 4 % per acabar de fer
ajustaments com el de l’arquitecta municipal que passa a treballar de 16 hores a 24
hores setmanals).
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Pel que fa a les despeses corrents en béns i serveis també s’incrementen 50.000 Euros
(serveis de neteja amb un nou conveni que ha fet que s’ajustin els preus i
manteniment d’edificis).
Respecte a les despeses financeres s’incrementen un 400 % i passen de 5.000 Euros
de l’exercici anterior a 25.000 Euros el 2022. Això està motivat perquè actualment les
entitats financeres cobren simplement pel fet de tenir-hi diners.
Transferències corrents: hi ha una baixada d’un 0,6 %.
Inversions reals: hi ha un increment de 34.000 Euros.
Transferències de capitals: hi ha un increment de 40.000 Euros (15 %), motivat pel
carril bici degut a un canvi en l’execució del projecte.
L’alcalde explica que és un pressupost continuista donat que des de que el grup
municipal de la CUP governa s’han creat molts serveis en el poble que són necessaris,
que realment funcionen molt bé i que cal consolidar.
L’alcalde destaca de l’apartat d’inversions la instal·lació de plaques fotovoltaiques en
els edificis municipals ja que és una clara aposta de futur pel tot el que està succeint ,
tant amb les pujades del preu de la llum com amb el canvi climàtic . L’Ajuntament
aposta per aquestes energies renovables començant a instal·lar plaques fotovoltaiques
en els edificis municipals i l’objectiu és que el poble més endavant se’n pugui beneficiar
de les comunitats energètiques.
Hi ha una quantitat de 105.000 Euros relativa a l’adquisició de terrenys (pujada d’en
Prat) que l’any passat no es va poder dur a terme.
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També hi ha millores en la xarxa informàtica pel que fa a la informatització de tots els
sistemes i ara toca millorar-los i actualitzar-los. Per començar, la instal·lació d’una fibra
fosca que unirà l’Ajuntament amb diferents espais municipals amb la finalitat de tenir
més seguretat i més rapidesa en la transmissió de dades.
S’ha adquirit un tractor per a la brigada i un vehicle de serveis de seguretat doncs el
que tenim actualment té la bateria força gastada i cal adquirir un nou vehicle per al
servei de vigilància.
I, per finalitzar, l’alcalde detalla a mode de resum els imports de vàries subvencions
atorgades a l’Ajuntament.
Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Anna Maria Coll Pascual, representant del GM
FC-ERC-AM, que diu que el seu grup municipal s’absté en la votació doncs troba a
faltar cinc aspectes:
1. Per començar, els sorprèn la desaparició dels pressupostos partic ipatius al
tractar-se d’un pilar bàsic de la CUP i potser caldria informar tothom a què es deu.
2. Troben a faltar incrementar la bonificació de l’IBI en els habitatges que tinguin
instal·lats aprofitaments tèrmics i elèctrics i que el seu grup municipal ja ho va
sol·licitar en alguna sessió plenària. Municipis com Sant Gregori, Caldes de
Malavella, Cassà de la Selva o Girona tenen una bonificació del 50 % de l’IBI durant
5 anys i Celrà es queda força curt.
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3. Habitatge: la dificultat dels veïns del municipi al seu accés. És un aspecte que
preocupa molt a la CUP en la seva negociació amb els pressupostos de la Generalitat
però això no es veu reflectit de cap manera a Celrà.
4. Durant el mandant de l’equip de govern s’han dut a terme millores en la zona
esportiva però troba a faltar la previsió d’una nova pista de pàdel. És una demanda
concreta de molts veïns que potser cal prioritzar.
5. Considera molt necessari començar a executar les obres d’urbanització d’un
tram del carrer Cabanya ja que és una actuació previs ta en el pla de govern de la
legislatura 2015-2019 i encara continua tot igual.
Respecte les concessions administratives de l’Ateneu i La Fàbrica i el viver d’empreses,
i tenint en compte que es coneix el preu de la concessió, la Sra. Coll pregunta perquè
respecte l’any 2020 l’Ateneu es multiplica per quatre i el de la Fàbrica i el de l viver
d’empreses es dupliquen.
El Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Esports, Promoció Econòmica i
Habitatge, respon el següent:
1. Concessions administratives: es tracta d’un càlcul molt tècnic de l’interventor i no
té res a veure amb decisions polítiques.
2. Bonificacions: c omparar què fa Sant Gregori en relació amb Celrà pel que fa a les
plaques fotovoltaiques i la seva bonificació implica comparar també què es paga allà
en béns immobles i quin coeficient s’hi està aplicant. Cal ser conscient del nivell
d’ingressos de l’Ajuntament de Celrà via impostos i actualment el coeficient està al
0.40 del límit que marca la normativa. I això vol dir que la recaptació de l’IBI està
estancada i no puja des de fa anys. El que no es pot fer és no incrementar ingressos
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d’aquest Ajuntament però demanar més serveis i més bonificacions perquè això
s’aguanta per un fil. És evident que aquest Ajuntament pot practicar aquesta política
de ratllar el mínim impositiu del coeficient de l’IBI però s’ha de reconèixer també
que aquest ha estat un problema endèmic de tots els governs que ha tingut aquest
municipi. Els recursos provenen de l’IAE de les empreses del polígon i el poble paga
molt poc d’IBI gràcies a això.
És cert que hi ha una deficiència i mancança d’inversió al polígon i potser val més la
pena parlar d’això que no pas de demanar una bonificació per plaques solars en l’IBI
del 50 % durant cinc anys.
3. Habitatge: s’ha deixat oberta una aplicació pressupostària de despeses i ingressos
amb la SAREB ja que encara hi ha l’esperança de poder signar el conveni i aprofitar
pisos que actualment estan tancats (uns 22 en total). La política d’habitatge s’ha de
fer aprofitant el que tenen les entitats financeres per tal d’accedir a habitatges
existents ja que els costos per a l’Ajuntament serien molt més inferiors que
començar a promoure habitatge social de lloguer.
Ja es va arribar a un acord plenari i es va signar un conveni amb la SAREB per
disposar de més de trenta pisos, però el van retornar doncs inicialment eren dinou
pisos, dels quals 11 ja estaven ocupats de lloguer per part de Solvia , i al final tan
sols han resultat ser quatre pisos.
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La política de la CUP en l’àmbit nacional és aprofitar aquests efectius que ja
existeixen i no construir pisos, sinó que aquells siguin posats a disposició pública per
part de les entitats financeres per tal que puguin ser ocupats per la gent que
realment ho necessita en règim d’habitatges de lloguer social.
4. Zona esportiva i pista de pàdel: actualment hi ha una pista de pàdel que funciona
per socis amb un preu anual de 95 Euros i amb la possibilitat de poder jugar una
partida a la setmana. Si es jugués una partida cada setmana totes les setmanes de
l’any, el preu de la partida seria de 1.86 Euros. I si això es divideix entre les quatre
persones que juguen la partida, aquesta costa 0.50 cèntims a cada participant.
És evident que es pot parlar de construir una segona pista de pàdel però no amb
aquests condicions ja que si es compara amb altres municipis que cobren per soci, i
segons paraules de l’empresa que gestiona la pista, es cobren de 10 Euros a 25
Euros la partida.
La proposta que s’ha fet arribar a les persones que han fet la demanda d’una nova
pista de pàdel és que es constit ueixin com a entitat esportiva i si aquí ja hi ha una
proposta d’esport base, fent escola esportiva per a la mainada i de que funcionin
com un club, aleshores ja es parlaria d’altres condicions. És el mateix que passa
amb el tennis, que van començar amb dues pistes i amb el foment de l’esport base
han passat a quatre pistes. I el mateix ha passat amb el patinatge i amb el judo.
5. Carrer Cabanya: és un tema tan complex que des de que està fet el Pla General
de l’any 1998 no hi ha hagut cap equip de govern que l’hagi pogut resoldre. I és
complex perquè s’està a l’espera de desenvolupaments urbanístics que han de fer
els particulars. És cert que aquest carrer necessitaria una revisió del que està
plantejat en el Pla General perquè no pot ser la via alternat iva de saltar-se els
semàfors i els passos de vianants que hi ha a la carretera de Palamós. Els veïns no
volen un carrer que passin cotxes i l’Ajuntament ja ha fet vàries actuacions i ha
mantingut reunions amb els veïns per trobar una solució doncs ha d’ac abar sent un
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carrer de servei dels propis veïns i de les empreses que hi ha allà.
Una de les perspectives de futur d’aquest govern de cares al municipi i que està
treballant des de fa molts anys és treure volum de circulació a la carretera de
Palamós amb una variant que s’ha de fer passant pel carrer Ter. I com a
conseqüència d’una pregunta que el Sr. Dani Cornellà, ex alcalde de l’Ajuntament,
va fer al Parlament al respecte, li van respondre que el projecte executiu estaria
redactat al mes de febrer d’enguany.
La Sra. Montse Carré Dalmau, regidora de Comunicació i Noves Tecnologies, respon el
següent:
1. Pressupostos participatius: recorda que el 2019 tampoc se’n van fer i es va
comentar aleshores que s’apostava per fer-los cada dos anys ja que és molt
complicat celebrar els pressupostos participatius i poder executar les demandes que
surten.
Precisament aquesta tarda ha tingut una reunió amb l’àrea de Participació i Alcaldia
per preparar el procés que s’engegarà l’any que ve i que en comptes de fer-lo a la
tardor s’avançarà per donar més temps a la gent a participar-hi.
La participació és una aposta de l’equip de govern, com s’ha demostrat amb el
procés de la plaça del mercat i altres que s’han realitzat anteriorment.
El senyor Miquel Rossell Molar, representant del GM FC-ERC-AM, pregunta aleshores
que si els processos participatius són cada dos anys, perquè no fer un any el del
polígon i l’altre el del poble.
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El Sr. Bartis respon que es pot estudiar.
Pel que fa a les previsions de les concessions administratives, el Sr. Ramon Boada
Oliveras, interventor, comenta que no s’han duplicat sinó que s’han reduït.
La Sra. Coll contesta que, segons el seus números, la concessió administrativa del
2021 del Teatre Ateneu era de 1.400 Euros i el previst són 4.200 Euros.
El Sr. Boada respon que la previsió inicial són 6.900 Euros pel 2021 i la deixa a 4.200
Euros en el 2022.
La previsió de La Fàbrica s’ha reduït pràcticament un 50 % però cal tenir en compte
que ha estat tancada durant aquest any més o menys fins al mes de juliol.
I pel que fa al viver d’empreses el Sr. Boada diu que, a més, hi ha la casa Hiniasa. Però
també han estat durant un temps sense concessió.
El senyor David Mas Roselló, representant del GM JUNTSXCELRA-JUNTS, comenta que
s’absté en la votació ja que, com ha dit en altres ocasions, els grups polítics de
l’oposició no participen molt en l’elaboració del pressupost. N’és conscient que alguns
dels serveis que es gestionen en aquest municipi van per sobre de les possibilitats que
poden tenir pobles d’aquestes dimensions i és cert que de vegades s’han de prioritzar
altres coses, com es va fer amb el servei de seguretat i vigilància i que té el seu suport
absolut.
L’alcalde respon que la porta és absolutament oberta per a qualsevol proposta i totes
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són benvingudes si són per a un bé del poble.
La senyora Alícia Hernández Navarro, representant del GM PSC-CP, comenta que el seu
grup s’absté especialment per la qüestió de la SAREB i pregunta si l’Ajuntament té
alguna altra idea en el cas que el conveni amb aquesta entitat finalment no tiri
endavant.
El Sr. Bartis respon que si això no és possible s’haurà de plantejar la iniciativa de
construcció d’habitatge però aleshores caldrà veure com es financia.

15. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA MUNICIPAL
(expedient x2021001446).

ANTECEDENTS
Vist els informes que consten a l’expedient en els que es justifiquen les següent
modificacions de plantilla respecte a l’exercici 2021:


Reclassificació d’un plaça vacant A2/C1 Director/a -Educador/a de l’àmbit laboral,
per una plaça de l’escala d’administració especial, Subescala serveis especials de
l’àmbit funcionarial grup C1 Tècnic/a auxiliar informàtica.

S’ha procedit a donar informació a les representacions sindicals per part de la regidoria.
Alhora, per clarificació de funcions es redenomina la plaça -lloc de treball de l’àmbit
laboral Tècnic/a auxiliar de noves tecnologies, per la nominació Tècnic/a auxiliar de
comunicació.
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Finalment, la present plantilla recull les vacants que s’han produït durant l’exercici 2021
que comporten taxa ordinària de reposició d’efectius:
1 vacant per renúncia: Plaça Tècnic/a auxiliar de biblioteca, àmbit laboral.
1 vacant per excedència voluntària: Educador/a, àmbit laboral.
FONAMENTS JURÍDICS


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



De conformitat amb l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, la plantilla de
personal de les entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada per
cossos, escales, subescales, classes i categories de les places agrupades on
s’integren el funcionaris, el personal laboral i l’eventual, indicant la seva
denominació, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es
trobin vacants i el grup al qual pertanyin, d’aco rd amb la titulació exigida per al seu
ingrés.



L’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya assenyala que la plantilla
integrada en la forma indicada, un cop aprovada pel Ple de la corporació, s’ha de
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publicar íntegrament en el termini dels trenta dies següents al de l’aprovació al
Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s’han
de trametre alhora còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat.


Article 15.1 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per la reforma de la funció
pública i el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel què s’aprova el text
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Per tot el que ha estat exposat, i de conformitat amb les competències assignades per
l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, i
amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es proposa l’ad opció
del següents:
ACORDS
PRIMER: APROVAR la plantilla orgànica municipal per a l’exercici 2022, en els termes que
consten a l’ANNEX que s’incorpora al present acord.
SEGON: Sotmetre la plantilla aprovada a informació pública juntament amb el pressupost
municipal de l’exercici 2022.
TERCER: ORDENAR la publicació de l’ANNEX al Butlletí Oficial de la Província de Girona,
juntament amb el resum del pressupost.
QUART: REMETRE, còpia de la plantilla aprovada a la Generalitat de Catalunya
mitjançant la plataforma EACAT, en aplicació de l’article 127 del Real Decret Legislatiu
788/1986, de 18 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local.
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Celrà a la data de signatura electrònica.

ANNEX PLANTILLA
PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT CELRÀ 2022
Denominacions

Grup,
Subgrup

Places

A1

1

----

A1
A1

1
1

1
1

Vacants

A) Funcionaris de carrera
1. Escala de funcionaris d’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional
1.1. Subescala de Secretaria
1.1.1. Secretaria d'Entrada
1.2. Subescala d'Intervenció-Tresoreria
1.2.1. Intervenció d'Entrada
1.2.2. Tresorer/a

Observacions
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2. Escala d’administració general
2.1. Subescala Gestió
2.1.1. Tècnic/a
2.1.2 Administrativa

A2
C1

2
4

---

E

1

---

A1
A2

1
1

1
---

C1
C2

1
3

--3

Subgrup A1
Director/a gerent EMD
Professor/a EMD

A1
A1

1
1

1
1

Subgrup A2
Gestor serveis públics municipals

A2

1

---

C ap d'estudis - Educador/a
Tècnic/a de promoció econòmica
Tècnic/a educació
Tècnic/a de cultura
Tècnic/a de joventut
Encarregat/da EDAR

A2
A2
A2
A2
A2
A2

1
2
1
1
1
1

------1
1
1

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

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

5
1
1
2
10
1
1
1

1
1
1
2
5
----1

Subgrup C2
Auxiliar administratiu/va
Paleta
Oficials

C2
C2
C2

5
1
2

3
1
1

AP
Peó de manteniment
C onserge d'equipaments
Netejador/a

AP
AP
AP

6
4
3

5
4
3

2.2. Subescala Subalterns
2.2.1. Notificador-Assentador de mercats
3. Escala d'administració especial
3.1. Subescala Tècnica
3.1.1. Arquitecte/a
3.1.2 Tècnic/a de medi ambient
3.2. Subescala de serveis especials
3.2.1 Tècnic/a auxiliar informàtica
3.2.2. Vigilants

a cobrir per PI o funcionarització

a cobrir per PI
a cobrir per PI

B) Personal laboral
Personal laboral fix
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Categoria laboral

a extingir 4 per funcionarització
a extingir per cobertura plaça A2
a extingir per cobertura plaça A2

a extingir PI A2
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Ajudant
Operàries menjador
Operàries via pública

AP
AP
AP
TOTAL PERSONAL

2
2
2

2
2
2

68

45

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (11)
GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito, Daniel
Jiménez Elvira, Montse Carré Dalmau, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia
GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar
GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro
GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
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Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENC IÓ:
El Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Esports, Promoció Econòmica i
Habitatge, explica que a la plantilla de personal hi ha una plaça d’educadora/directora
de l’escola bressol que mai està ocupada doncs la direcció del centre sempre
l’assumeix una educadora. I donat que cal fer millores informàtiques i dotar
l’Ajuntament de més tecnologia, es proposa la creació d’una plaça de funcionariat de
tècnic auxiliar d’informàtica que tan sols realitzaria aquestes tasques. Actualment,
aquesta feina l’assumeix una persona auxiliar administrativa que la combina amb altres
serveis d’empreses que hi ha contractats i el que l’Ajuntament necessita és una
persona dedicada exclusivament a fer d’informàtic.
Alhora, també es reanomena la qualificació que té la plaça de tècnic auxiliar de noves
tecnologies pel de tècnic auxiliar de comunicació.
I també hi ha la previsió de funcionarització de quatre administratives i de la tècnica
auxiliar de medi ambient amb una promoció interna per tal de ser tècnica.
II
PART DE CONTROL
16. DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DESISTIMENT I ARXIVAMENT DE
RECURS INTERPOSAT CONTRA L'AJUNTAMENT DE CELRÀ (expedient x2021000947).
En data 16 de juliol de 2021 l’Ajuntament va tenir coneixement que s’havia interposat
recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu 2 de Girona,
contra el decret d’alcaldia 935/2020, de 3 de desembre, pel qual es denegava una
llicència urbanística.
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L’Ajuntament de Celrà va trametre l’expedient administratiu corresponent al Jutjat i va
sol·licitar assistència al servei jurídic de la Diputació de Girona, a fi de què representessin
la corporació i defensessin els seus drets en aquest recurs.
En data 26 de novembre de 2021, la Diputació de Girona ha comunicat a l’Ajuntament de
Celrà que la part recurrent ha sol·licitat el desistiment i arxivament d’aquest recurs,
tenint per desistida la part recurrent, J.C.M. i A.M.C.M., i declarant l’acabament d’aquest
procediment.
Es dóna compte al ple.

El Ple resta assabentat.
17. DONACIÓ DE COMPTE DEL CALENDARI FISCAL, EXERCICI 2022 (expedient
x2021001324).

Donació de compte del Decret d’Alcaldia 1071/2021, de 5 de novembre, d’aprovació del
calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva per a l’exercici
2022, del tenor literal següent:
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
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L’article 15 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals estableix que el calendari fiscal es publicarà en el
Butlletí oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i a la seu electrònica de
l’Ajuntament.
L’article 36 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic sobre ajornaments i fra ccionaments preveu la possibilitat de
fraccionar l’impost de béns immobles de naturalesa urbana en tres terminis de
pagament i sense interessos de demora (un primer fraccionament del 50%, un
segon del 25% i un tercer del 25%)
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici respecte a tots
aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 €, sempre que el
pagament dels quals estigui domiciliat.
L’article 24 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de recaptació, estableix que la comunicació del període de pagament
s’ha de dur a terme de forma col·lectiva, i s’han de publicar els edictes
corresponents en el butlletí oficial que correspongui i a les oficines dels
ajuntaments afectats. Els edictes es poden divulgar pels mitjans de comunicació
que es considerin adequats.
Atès que és procedent aprovar el calendari fiscal dels tributs de venciment
periòdic i notificació col·lectiva per a l’exercici 2022.
I vista la competència de l’alcaldia, d’acord amb l’article 21.1.f) de la llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons redacció donada
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local;
RESOLC
Primer.- Aprovar el calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i
notificació col·lectiva per a l’exercici 2022, amb els següents terminis de
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cobrament en voluntària:
Tribut
Taxa conservació cementiri
IBI - Impost sobre béns immobles urbans
IBI - Impost sobre béns immobles rústics
Taxa recollida escombraries (disseminats i
altres)
IVTM- Impost sobre vehicles tracció
mecànica
IAE- Impost sobre activitats econòmiques
Taxa subministrament d'aigua
Taxa recollida escombraries urbanes
Taxa de clavegueram

Període voluntari de
cobrament
15/04 a 15/06
15/04 a 15/06
15/04 a 15/06

Fraccionament d'ofici rebuts
domiciliats de més de 90 €
15/05 el 40% - 1/8 el 30% - 1/10 el 30%

15/04 a 15/06
01/09 a 31/10
01/09 a 31/10
Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre

Forma de pagament: Mitjançant la presentació del document a les oficines de
les entitats col·laboradores o a través de domiciliacions bancàries.
Advertència: que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits pel
procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del
període executiu, els interessos de demora i, si s’escau, les costes que es
produeixin.
Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Girona,
en el tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El Ple resta assabentat.
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18. 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 1077/2021
Es nomena funcionària en pràctiques de l’escala d’Administració general (tècnic/es
mitjans (subgrup A2) la Sra. Maria Roura Sanchez com a tècnica mitjana de gestió de
l’Ajuntament amb efectes a partir del dia 8 de novembre de 2021 i per un període de
dos mesos. Si la Sra. Roura supera aquest període de prova serà nomenada
funcionària de carrera, realitzant una jornada de 37,5 hores setmanals.
Decret 1078/2021
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. Concepción Vivancos
López com a operària de menjador, amb una jornada laboral de 30h/setmanals i amb
efectes des del dia 9 de novembre de 2021.
Modalitat del contracte: interinitat per substituir la jornada de treball de la Sra. Dolors
Farreros Raurell, que es troba de baixa per malaltia.
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Decret 1128/2021
A petició de la interessada, s’extingeix el contracte de treball amb la Sra. Anna Maria
Casadellà Amer, auxiliar administrativa, amb efectes a partir del dia 12 de novembre
de 2021 (sent aquest el seu últim dia de treball).
Decret 1129/2021
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. Ylenia Rodriguez
Santisteban
com a
auxiliar administrativa,
amb una jornada laboral de
37,5h/setmanals, per raó d’urgència i per un termini de 3 mesos.
Modalitat del contracte: obra o servei determinat, amb efectes des del dia 19 de
novembre de 2021 fins al dia 18 de febrer de 2022.
El Ple resta assabentat.

19. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia que abasten del número 1152/2021, de 25 de
novembre, fins al número 1193/2021, de 9 de desembre, i que són els següents:
Número Decret
2021DEC R001193
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2021DEC R001192
2021DEC R001191
2021DEC R001190
2021DEC R001189
2021DEC R001188
2021DEC R001187
2021DEC R001186
2021DEC R001185
2021DEC R001184
2021DEC R001183
2021DEC R001182
2021DEC R001181
2021DEC R001180
2021DEC R001179

Concepte
DEC ORDRE DEL DIA 09122021

Àrea
SGI - SEC RETARIA GENERAL I
INTERVENC IÓ
C U - C ULTURA, FESTES,
SERVEIS C ULTURALS
C U - C ULTURA, FESTES,
SERVEIS C ULTURALS

ONTRAC TE MENOR PRIVAT ESPEC TAC LE
"INDALO"
C ONTRAC TE MENOR PRIVAT ESPEC TAC LE
"PIC NIC ON THE MOON"
DEC APROVACIO HORES EXTRES, COMP. PROD.
RH - REC URSOS HUMANS
I GRATIFIC AC IONS NOVEMBRE 02122021
DEC REC ONEIX OBLIGAC IO I ORDENAR PAG
INT - INTERVENC IO
TAXA ANUNCI BOP P PUBLIC 03-2021 01122021
DEC RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ I ORDRE 2N
PAGAMENT AJUTS EXTRAESC OLARS 20-21
SS - SERVEIS SOC IALS
15112021
DEC C ANVI NOM DESPAT ARQUITEC TURA
URB - URBANISME, SERVEIS
PLAC ETA ESTATUT 3 30112021
TERRITORI, AC TIVITATS
DEC PINTAR FAÇANA HABITATATGE REFORMA URB - URBANISME, SERVEIS
C UINA I BANY PL ESGLESIA 5 01122021
TERRITORI, AC TIVITATS
DEC DIETES PER NOMINA DESEMBRE21
RH - REC URSOS HUMANS
19112021
C ONTRAC TE MENOR SUBMINISTRAMENT
ES - ESPORTS
MATERIAL ESPORTIU
DEC REPARAC IO FAÇ ANA C TRA JUIA 41
URB - URBANISME, SERVEIS
30112021
TERRITORI, AC TIVITATS
DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES URB - URBANISME, SERVEIS
PIRINEUS 90 96 01122021
TERRITORI, AC TIVITATS
C ONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE TIC - INFORMÀTIC A I NOVES
MATERIAL INFORMÀTIC PER A LA CORPORAC IÓ
TEC NOLOGIES
DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES URB - URBANISME, SERVEIS
C AN BOTA MAS VALLS 2 01122021
TERRITORI, AC TIVITATS
C ONTRAC TE MENOR SUBMINISTRAMENT
OAC - OFIC INA ATENC IÓ
LIC ORS I TORRONS LOTS DE NADAL 2021
C IUTADANA
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2021DEC R001178
2021DEC R001177
2021DEC R001176
2021DEC R001175
2021DEC R001174

C ONTRAC TE MENOR SUBMINISTRAMENT
GARAPINYATS LOTS NADAL 2021
DEC OBERTURA CATA PIRINEUS 1_9 01122021
DEC REFORMA C UINA PALAMOS 47 4 4
01122021
DEC ALTES I BAIXES EB QUOTA DESEMBRE
30112021
DEC APROVAC IO C ONSUM GAS I LLUM SET I
OC T BAR ATENEU J SANZ 30112021

2021DEC R001173

DEC C ENTRAC ONTROL24 SERVEI ANUAL
C ENTRALITZAC IO ALARMES 26112021

2021DEC R001172

DEC DIPSALUT ADHESIO PROGRAMA PT01
30112021

2021DEC R001171

DEC DIPSALUT ADHESIO PROGRAMA PT02
30112021

2021DEC R001170

DEC DIPSALUT ADHESIO PROGRAMA PT04
30112021

2021DEC R001169
2021DEC R001168
2021DEC R001167
2021DEC R001166
2021DEC R001165
2021DEC R001164
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2021DEC R001163
2021DEC R001162
2021DEC R001161
2021DEC R001160
2021DEC R001159
2021DEC R001158
2021DEC R001157
2021DEC R001156
2021DEC R001155
2021DEC R001154
2021DEC R001153
2021DEC R001152

C ON - C ONTRAC TAC IÓ
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, AC TIVITATS
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, AC TIVITATS
INT - INTERVENC IO
SEC - SERVEIS EC ONÒMIC S I
TRESORERIA
SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
INFRAESTRUCTURA URBANES,
SUBMINISTRAMENT
URB - URBANISME, SERVEIS
TERRITORI, AC TIVITATS
SGI - SEC RETARIA GENERAL I
INTERVENC IÓ
C U - C ULTURA, FESTES,
SERVEIS C ULTURALS

DEC AC C EPTAC IO SUBV REFORMA PL 1ERA
TDESVERN 29112021
DEC DUPLIC AT TITOL FUNERARI 269-4
29112021
C ONTRAC TE MENOR DE SERVEI DE SUPORT
TEC NIC DESEMBRE EN DANSA 2021
C ONTRAC TE MENOR SERVEI SUPORT TÈC NIC
C U - C ULTURA, FESTES,
DESEMBRE EN DANSA 2021 -NORD
SERVEIS C ULTURALS
PRODUC C IONSC ONTRAC TE MENOR PRIVAT ESPEC TAC LE
C ON - C ONTRAC TAC IÓ
"C OSSOC "
C ONTRACTE MENOR PRIVAT C ONC ERT "SHINY
C ON - C ONTRAC TAC IÓ
STEPS"
AUTORITZACIÓ ÚS PAVELLÓ PISC INES OBERT
C U - C ULTURA, FESTES,
EL 27 NOV DE 2021
SERVEIS C ULTURALS
DEC EXTINCIO LABORAL SR. MANEHA DUMBUYA
RH - REC URSOS HUMANS
26112021
DEC C TE MENOR SERVEIS MEM REFORMA
SGI - SEC RETARIA GENERAL I
EDIFIC I ESTAC IO TREN 24112021
INTERVENC IÓ
SPU - SERVEIS PÚBLIC S,
DEC TELEC TA 3 INSTAL·LAC IONS URGENTS
INFRAESTRUCTURA URBANES,
ALARMES 26112021
SUBMINISTRAMENT
DEC AC TIVITAT PARADES C ASTANYES C TRA URB - URBANISME, SERVEIS
PALAMOS 26112021
TERRITORI, AC TIVITATS
DEC EXTINC IO LABORAL PER JUBILAC IO SR.
RH - REC URSOS HUMANS
C ADANET 26112021
DEC ABONAMENT INDEMNITZAC IONS
RH - REC URSOS HUMANS
PARTICIPACIÓ MEMBRES TRIBUNAL 26112021
DEC EXTINCIO RELACIO LABORAL SRA. LAURA
RH - REC URSOS HUMANS
MORAGAS 26112021
DEC INC OAC IO EXPEDIENT SANC IONADOR
URB - URBANISME, SERVEIS
SOROLLS AIRE C ONDIC IONAT 26102021
TERRITORI, AC TIVITATS
DEC OBRA SUBSTITUCIO BARANES BALC ONS I URB - URBANISME, SERVEIS
OC UPACIO VIA PUBLIC A AUMET 46 25112021
TERRITORI, AC TIVITATS
DEC INCIDENCIES DANSA OCTUBRE-DESEMBRE SEC - SERVEIS EC ONÒMIC S I
2021 25112021
TRESORERIA
DEC ORDRE DEL DIA JUNTA DE GOVERN
SGI - SEC RETARIA GENERAL I
30112021
INTERVENC IÓ

El Ple resta assabentat.
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20. INFORMAC IONS DE LES REGIDORIES.
L’alcalde informa que els últims mesos s’ha detectat un increment de robatoris al
poble, que condemna profundament. No tan sols són robatoris a Celrà sinó que afecten
tota la comarca i província. Ho ha consultat amb els Mossos d’Esquadra, que han
explicat el modus operandi d’aquestes bandes que solen venir de la zona metropolitana
i s’hi estan varis dies en diferents pobles per robar.
L’alcalde explica que ja està molt avançada l’actuació per col·locar càmeres detectores
de matrícula pel poble que espera que ajudin a baixar aquesta situació.
A tal efecte, i d’acord amb converses amb el mossos, realitzaran xerrades obertes a la
ciutadania per parlar d’aquesta qüestió i s’hi donaran indicacions i informació sobre la
seguretat en les nostres cases i els nostres carrers.
El Sr. Bartis comenta que és una actuació prevista en el pressupost 2022 i que va ser
una de les propostes sorgides dels pressupostos participatius. I per a la seva
instal·lació cal demanar autorització al Departament d’Interior.

21. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.
No n’hi ha.
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22. PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Anna Maria Coll Pascual, representant del GM ERC FC-AM, que pregunta en quina situació es troba el conveni amb els paradistes del
mercat de segona mà i que si se li pot fer arribar una còpia del document en el cas que
s’hagi de renovar.
El Sr. Bartis respon que actualment el nou conveni està en procés de redacció .
La Sra. Coll comenta que dissabte passat es va celebrar la Junta de Compensació del
Polígon i pregunta quins temes es van tractar.
El Sr. Bartis contesta la Junta de Compensació és una entitat que actualment no té
activitat ja que el que queda és gestionar el subsector 3, per la zona que dóna a les
vies del supermercat DIA i que tampoc ho poden fer ells.
El que es fa ara és aprovar el tancament anual i el nou pressupost. L’alcalde hi
assisteix com a representant municipal a la taula de la Presidència de la Junta de
Compensació

CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió de tot el
qual, com a secretària general de la corporació, dono fe.
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