
 

 
 

 

 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
 
Número: 2  
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: 1a 
Data: 8 de març de 2022 
Horari: de 20.00 hores a 21.20 hores 
Lloc: sala consistorial de la corporació 
 
A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 8 de març de 2022, 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. 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde  
Sr. David Planas Lladó 
 
Tinents/es d'alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito 
Sr. Daniel Jiménez Elvira 
Sra. Montserrat Carré Dalmau 
 
Regidors/es 
Sra. Sònia Fortià Martí  
Sr. Albert Lopez Guàrdia  
Sr. Aram Aymerich Besalú 
Sr. Robert Vilà Brugués 
Sra. Anna Maria Coll Pascual 
Sr. Miquel Rossell Molar 
Sra. Alícia Hernández Navarro 
Sr. David Mas Roselló 
 
Secretària  
Sra. Meritxell Vargas Sardà 

 
 
 
  



 

 
 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia: 
 

I 
PART RESOLUTIVA 

 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE FEBRER 
DE 2022. 
 
D’acord amb l’article 111 del Reglament orgànic municipal, l’alcalde pregunta si algun 
membre de la corporació ha de formular alguna observació de l’acta que es va 
distribuir amb la convocatòria. 
 
No es formula cap objecció ni observació. 
 
Sotmesa a votació s’aprova per UNANIMITAT dels 13 assistents.   
 
 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL 
 

2. DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 1/2022 
(expedient x2021000987). 

 
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció 
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
El Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, que va entrar en vigor el passat 10 
de novembre de 2021, adapta el Text Refós de la llei de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal 
Constitucional respecte de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana. 
 
L’esmentat RDL conté una disposició transitòria per a l’adaptació de les ordenances 
fiscals a la normativa, establint l’obligació de modificar-les, en el termini de sis mesos 
des del 10 de novembre de 2021. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes al text de l’ordenança fiscal reguladora 
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, obeeixen 
al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vist l’informe de la Intervenció i el de la Comissió Informativa Directorial, es proposa 
al Ple l’adopció dels següents 



 

 
 

 

 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, que consta annexa a l’expedient i que es concreta en: 
 
 

 
 
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Ordenança que es modifica
Nova enumeració a Ordenança 
modificada provisionalment Descripció

Article 1 Fet Imposable (article de 1 a 
8)

Article 1 Fet Imposable (article 1 a 
4)

S'afegeix un 4t apartat. L'actual apartat 4t 
passarà a ser el 1r de l'article 2 "Actes no 
subjectes"

Article 1.4 i 1.5 Article 2.1 i 2.2 Actes no Subjectes Canvi enumeració
Article 1.6 a 1.8 - Se suprimeixen

- Article 2.3 a 2.15 S'afegeixen.
Article 2n Subjectes Passius Article 3r. Subjectes Passius Canvi enumeració i s'elimina l'apartat 3r 

Article 3r Successors i responsables
Article 4t Successors i 
responsables canvi enumeració

Article 4t. Beneficis fiscals de 
concessió obligatòria i quantia fixa

Article 5è. Beneficis fiscals de 
concessió obligatòria i quantia 
fixa canvi enumeració

Article 4.2.b) i 4.2.c) Article 5.2.b) i 5.2.c) Es modifiquen
- Article 5.3 S'afegeix

Article 5è. Beneficis fiscals de 
concessió potestativa o quantia 
variable

Article 6è. Beneficis fiscals de 
concessió potestativa o quantia 
variable

S'afegeix al 1r paràgraf "en la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del patrimoni cultural 
català"

Article 6è. Base Imposable Article 7è. Base Imposable
Es modifica apartat 2n i el 3r paràgraf de 
l'apartat 3r.
A l'apartat 4t s'afegeix un paràgraf a la lletra 
D i s'afegeix una nova lletra E.
Es modifica l'apartat 8è
S'afegeixen els apartats 9è a 13è

Article 7è. Tipus de gravamen i quota
Article 8è. Tipus de gravamen i 
quota

Se suprimeix el 1r apartat i es modifica el 2n 
apartat.

Article 8è. Període de generació i 
acreditament

Article 9è. Període de generació i 
acreditament S'afegeix un nou paràgraf a l'apartat 2n. 

Es modifica l'apartat 3a)
S'elimina l'apartat 4t

Article 9è. Nul.litat de la transmissió
Article 10è. Nul.litat de la 
transmissió Canvi enumeració

Article 10è Regim de gestió Article 11è Regim de gestió Es modifica l'apartat 1r. 
Se suprimeix el 2n i el 7è  apartats 
El apartats 3r i 4t passaran a ser els 2n i 3è.
S'afegeix un nou apartat al 4t lloc
S'afegeixen tres paràgrafs a l'apartat 6b)
L'apartat 8è passarà a ser el 7è 
L'apartat 9è passarà a ser el 8è i es modifica
S'afegeix un apartat al 9è lloc

Article 11è. Recàrrec 
d'extemporaneitat i sancions - S'elimina
Article 12è. Règim de notificació i 
d'ingrés - s'elimina

-
Article 12è. Comprovació de les 
autoliquidacions S'afegeixen

- Article 13è. Règim d'ingrés S'afegeixen



 

 
 

 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer. Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
ANNEX 1 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DEL TERRENY DE NATURALESA 
URBANA I QUE HA DE REGIR A PARTIR DE LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA. 
 
1.- A l’article 1, titulat “Fet imposable” es modifica de la següent manera: 
 

1.1.- Es dividirà en 2 articles : 
 Article 1 “Fet Imposable” amb els apartats de 1 al 3 
 Article 2 “Actes no subjectes. No estan subjectes a aquest impost:“ 
amb els apartats 4 a 8 (enumeració de l’ordenança a modificar) 
Això provocarà que la resta d’articles tinguin una enumeració més 

 
1.2.- S’afegeix un 4t apartat a l’article 1r, Titulat “Fet imposable”, amb el següent 
redactat: 

4. Als efectes de l’Impost sobre béns immobles, tenen la consideració de béns 
immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de 
característiques especials els que es defineixen com a tals en les normes 
reguladores del Cadastre Immobiliari. 

1.3.- Els apartats 4 i 5 de l’ordenança a modificar passaran a ser els apartats 1 i 2 de 
l’article 2n “Actes no subjectes” 
 
1.4.- Se suprimeixen els apartats 6 a 8 de l’article 1r de l’ordenança a modificar. 
 
1.5.- S’afegeixen nous apartats a l’article 2n “actes no subjectes” i que els hi 
correspondran els apartats 3 a 15, amb el següent redactat: 

  
3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris 
efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda 
sobre un immoble de naturalesa indivisible. 
 
4. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives 
d'habitatges a favor dels seus socis cooperativistes. 
 
5. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de 
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de 
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en 
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del Text 
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 
7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a 
un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel 
mateix, l'excés d'adjudicació sí estarà subjecte a aquest Impost. 
 



 

 
 

 

 

6. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat 
dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va 
ser constituït. 

 
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de 
fusió o escissió d’empreses, així com de les aportacions d’immobles integrats en 
branques d’activitat, a les quals resulti aplicable el règim regulat en el capítol VII del 
Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, a 
excepció de les previstes en l’article 87è del mateix text legal quan no s’integrin en 
una branca d’activitat. 

 
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de 
transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en 
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a 
favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració 
bancària.  
 
9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat 
de crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats 
immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes 
relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i 
promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de 
sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. 
 
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la 
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració 
i resolució d'entitats de crèdit. 

 
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat 
de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats 
participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del 
capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment 
immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa. 
 
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat 
de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les 
entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons 
d'actius bancaris (FAB), a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 
9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats 
fons d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de 
l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst 
en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de 
novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

 
14. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a 
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat 
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 
10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, 
sobre societats anònimes esportives. 

 
En els supòsits de no subjecció a què es refereixen els anteriors apartats, per al càlcul 
del període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una posterior 
transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició aquella en què es va 
produir l'anterior meritament de l'impost. En conseqüència, en la posterior 



 

 
 

 

 

transmissió dels terrenys, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha 
posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la 
transmissió derivada de les operacions no subjectes. 
 
15. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte 
dels quals s'acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors 
dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, tret que 
l'Administració pugui demostrar que s'ha produït increment de valor. 

 
L'interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar els 
títols que documentin la transmissió i l'adquisició. Tindran la condició d'interessats, 
a aquests efectes, les persones o entitats a què es refereix l'article 3r “Subjectes 
Passius” d'aquesta Ordenança. 
Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o 
d'adquisició del terreny es prendrà el més alt dels següents valors: el que consti en 
el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració 
tributària. 
Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es 
prendrà com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció 
que representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral del terreny 
respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de 
transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició.  
Per a determinar la inexistència d'increment de valor no podran computar-se les 
despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions. 
 
Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la 
inexistència d'increment de valor, es prendrà el més alt dels següents valors: el 
declarat en l'Impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per 
l'Administració tributària. 
 
En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per al 
còmput dels anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor, no 
es tindrà en compte el període anterior al de la seva adquisició.  

 
2.- L’article 2n, titulat “subjectes Passius” passarà a ser l’article 3r amb el mateix 
títol. 

2.1.- S’elimina l’apartat 3r 
3.- L’article 3r, titulat “Successors i responsables” passarà a ser l’article 4t amb el 
mateix títol. 
 
4.- L’article 4t, titulat “Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa” (article 
5è de l’ordenança modificada) 

 
4.1.- Es modifiquen els apartats 2.b) i 2.c) amb els següents redactats: 
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que 
compleixin els requisits establerts a l’esmentada Llei i al seu reglament aprovat per 
Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre. 
 
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a 
l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, 
mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural 
en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost. 
 
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de 
drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà 
efectuar en el termini previst a l'apartat 6 de l'article 11è “Règim de gestió” d'aquesta 



 

 
 

 

 

Ordenança, en el supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural 
previst al paràgraf anterior. 
 
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació 
de la declaració censal a la corresponent Administració tributària. 
 
c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades per la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'Ordenació, supervisió i solvència de 
les entitats asseguradores i reasseguradores 

  
4.2.- S’afegeix un nou apartat a aquest article amb el següent redactat: 
 
3. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com 
a conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de 
la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del 
mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el 
mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  
 
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin 
com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en què concorrin els 
requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o 
judicial. 

    
    No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol 

altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la 
transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la 
totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No 
obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la 
liquidació tributària corresponent. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat 
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys 
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini fos 
inferior als dos anys. 
 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, 
de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de 
modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no 
residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la 
parella de fet legalment inscrita. 

 
5.-  A l’article 5è, titulat “Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable” 
(article 6è a l’ordenança modificada) se li afegeix el text que tot seguit s’indica en 
l’apartat 1r:  
 “o en la Llei 9/1993, de 30 setembre, del patrimoni cultural català” 
 
6.- A l’article 6è, titulat Base imposable (article 7è a l’ordenança modificada) es 
proposa el següent: 
  
6.1.- Es modifica l’apartat 2n amb el següent redactat: 
 
2.Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del terreny 
en el moment del meritament pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest article 
corresponent al període de generació de l'increment del valor. En cas que el període 
de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en 
compte el nombre de mesos complerts, sense tenir en compte les fraccions de mes. 
6.2.- Es modifica el 3r paràgraf de l’apartat 3r amb el següent redactat: 



 

 
 

 

 

 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament 
de l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat 
valor cadastral en aquell moment,  o, si en tingués, no concordi amb el de la finca 
realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves 
característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’impost sobre béns 
immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral l’Ajuntament podrà 
practicar la liquidació quan el referit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor 
al moment de l’acreditació . 
 
6.3.- S’afegeix un nou paràgraf a la lletra de D de l’apartat 4t, amb el següent redactat: 

 
En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en el 
moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles. 

  
6.4.- S’afegeix una lletra E a l’apartat 4t amb el següent redactat: 
 

) Dret real de superfície 
El dret real de superfície s'ha de fixar d'acord amb les regles de l'usdefruit temporal. 
  

6.5.- Es modifica l’apartat 8è amb el següent redactat: 
 

8. Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el 
moment del meritament pel coeficient que correspongui al període de generació 
de l'increment de valor establert en el quadre següent: 

  
Període coeficient Període coeficient 
menys 
d'1 any 0,14 11 anys 0,08 

1 any 0,13 12 anys 0,08 
2 anys 0,15 13 anys 0,08 
3 anys 0,16 14 anys 0,10 
4 anys 0,17 15 anys 0,12 
5 anys 0,17 16 anys 0,16 
6 anys 0,16 17 anys 0,20 
7 anys 0,12 18 anys 0,26 
8 anys 0,10 19 anys 0,36 

9 anys 0,09 
Igual o 

superior a 
20 anys 

0,45 

10 anys 0,08 
 

Si com a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en 
l'article 107.4 del TRLRHL, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent 
ordenança fiscal resultés superior al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà 
aquest directament fins que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi 
aquest excés. 
 

6.6.- S’afegeixen nous apartats, del 9è al 13è amb els següents redactats: 
 

9. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a 
l'article 104.5 del TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior 
a l'import de la base imposable determinada de conformitat amb el que es preveu 
en aquesta ordenança, es prendrà com a base imposable l'import del dit increment 
de valor. 
 
10. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la 
diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i 



 

 
 

 

 

adquisició, prenent en cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el que 
consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per 
l'Administració tributària. 
 
11. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir 
l'import de l'increment entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de 
transmissió i adquisició, es prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el 
declarat a efectes de l'impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el 
seu cas, per l'Administració tributària. 

 
12. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les 
despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions. 

 
13. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i 
construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar 
la proporció que representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral 
del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al 
valor de transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició.  

 
7.- L’article 7è, titulat “Tipus de gravamen i quota” (article 8è a l’ordenança 
modificada) 
 
 7.1.- S’elimina l’apartat 1r 
  

7.2.- Es modifica l’apartat 2n quedant amb el següent redactat: 
La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus del 30%. 

 
8.- L’article 8è, titulat “Període de generació i acreditament” (article 9è a l’ordenança 
modificada) 
  

8.1.- S’afegeix un nou paràgraf al 2n apartat amb el següent redactat: 
En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prendrà 
el nombre de mesos complerts, sense considerar les fraccions de mes 

  
8.2.- Es modifica l’apartat 3.a) amb el següent redactat: 

 
3.a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del 
document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva 
presentació davant l’Ajuntament 

 
 8.3.- S’elimina l’apartat 4t 
 
9.- L’article 9è, titulat “Nul·litat de la transmissió” passa a ser l’article 10è a l’ordenança 
modificada. 
 
10.- L’article 10è, titulat “Règim de gestió” (article 11è a l’ordenança modificada) 
 
 10.1.- Es modifica l’apartat 1r amb el següent redactat: 
 

1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que 
suposa l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades, determinar 
el deute tributari i ingressar la quota resultant en els terminis establerts 
a l’apartat 6 d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el 
paràgraf tercer de l’apartat 3 de l’article 7è “Base imposable”, d’aquesta 
ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar la declaració 
corresponent per a la liquidació de l'impost per part de l'Administració. 

 
10.2.- S’elimina l’apartat 2n i els apartats 3r i 4t passaran a ser el 2n i 3r. 



 

 
 

 

 

 
10.3.- S’afegeix un 4t apartat amb el següent redactat: 
 

4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es 
podrà practicar autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol 
d'elles, o practicar tantes autoliquidacions com subjectes passius hi hagin. 

  
10.4.- S’afegeixen 3 nous paràgrafs a l’apartat 6.b) amb el següent redactat: 

 
Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos 
i s’entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha 
resolució expressa.  

 
Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar 
la corresponent autoliquidació. 
 
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver 
transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció 
del causant. 

 
 10.5.- S’elimina l’apartat 7è. I els apartats 8è i 9è passaran a ser el 7è i 8è. 
 

10.6.- Es modifica l’apartat 9è (apartat 8è a l’ordenança modificada) amb el 
següent redactat: 

 
8. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a 
l'Ajuntament una relació comprensiva de tots els documents que han 
autoritzat i en els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics 
que posin de relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, 
remetran mensualment i per via telemàtica a la plataforma del Consell 
General del Notariat un índex informatitzat, el qual, una vegada processat 
i  verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament per tal que pugui obtenir-
lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El 
mateix procediment es farà servir per comunicar a l'Ajuntament la relació 
dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis 
jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de 
firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure 
general de col·laboració establert en la Llei general tributària 
 
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents 
que autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar 
declaració per l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de 
presentació de declaracions. 

 
10.7.- S’afegeix un nou apartat. Li correspondrà el 9è a l’ordenança 
modificada, amb el següent redactat: 

 
9. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap 
document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions 
tributàries per aquest  impost, sense que s'acrediti prèviament haver 
presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l'impost o la 
comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior. 

 
11.- S’elimina l’article 11è,  titulat “Recàrrecs d’extemporaneitat i sancions” i l’article 
12è, titulat “Règim de notificació i d’ingrés”. 
 
12.- S’afegeixen 3 nous articles que tindran l’enumeració i redactat següents: 

 



 

 
 

 

 

 
Article 12è.- Comprovació de les autoliquidacions 
 
1. L'Administració comprovarà que l'autoliquidació s'hagi efectuat 
mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost, sense 
que puguin atribuir-se valors, bases o quotes diferents de les resultants 
d'aquestes normes. 
 
2. L'Administració podrà comprovar els valors declarats per l'interessat o 
subjecte passiu als efectes del que es preveu als articles 104.5 i 107.5 del 
TRLRHL. 
 
Article 13è.- Règim d'ingrés 
 
1.  Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les 
liquidacions d'aquest impost, si no s'escau l’autoliquidació, les quals s'han de 
notificar íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de 
pagament i els recursos procedents. 
 
2. L'ingrés s'efectuarà dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la 
Llei general tributària. 

 
Article 14è.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió i recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Girona (XALOC), les normes contingudes als 
articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració 
delegada. 
 
2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir 
la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer 
puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment 
practicar les liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la 
presentació d'autoliquidacions a través de la seu electrònica de XALOC. 

  
3. Els òrgans gestors de XALOC comprovaran el compliment de tots els 
requisits necessaris pel gaudiment dels beneficis fiscals de concessió 
potestativa i caràcter pregat d'acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit 
que amb la documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el 
compliment dels esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o 
denegació del benefici fiscal, es demanarà informe als serveis municipals 
corresponents a l'objecte de conèixer o avaluar determinades condicions o 
situacions respecte les quals l'Ajuntament tingui dades rellevants o per 
concretar o aclarir els criteris de concessió de l'esmentat benefici fiscal. 

 
4. Totes  les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme XALOC 
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Girona o es realitza mitjançant 
col·laboració interadministrativa. 
5. No obstant l'anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada 
en la Diputació de Girona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per 
si mateix i sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les 
facultats d'aprovar determinades actuacions singulars de gestió i recaptació, 
concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes 
tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de 
l'impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de 
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 



 

 
 

 

 

 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT. 
 
Aprovada per 13 vots a favor (David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer 
Benito, Daniel Jimenez Elvira, Sònia Fortià Martí, Maria Montserrat Carré Dalmau, 
Albert López Guàrdia, Aram Aymerich Besalú, Roberto Vilà Brugués, Anna Maria Coll 
Pascual, Miquel Rossell Molar, Alicia Hernandez Navarro i David Mas Roselló). 
 
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ: 
 
L’alcalde explica que aquesta modificació ve proposada per la intervenció municipal 
arran de la Sentència que ha aparegut sobre la manera de calcular les plus vàlues i 
que ha obligat a actualitzar-les .  
 
 
3. DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2022 (expedient 
x2022000214). 

 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a la part dispositiva 
d’aquest acord, per a les quals les consignacions previstes  són insuficients en el 
pressupost ordinari actual, estem davant unes despeses específiques que no es poden 
demorar, es necessita tramitar l’expedient de concessió de crèdit extraordinari 
i  suplement de crèdit que caldria finançar amb romanent líquid de tresoreria. 
 
2. El regidor de Serveis econòmics ha emès una memòria per la qual sol·licita la 
incoació d’un expedient de modificació pressupostària amb el detall següent: 
 

 

 
3. L’interventor ha emès l’informe que consta a l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- D’acord amb l’article 177.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) en 

 Aplicació 
pressupostària 

 Descripció  Crèdits inicials  Modificació  Crèdits defintius 

 30 3331 63200  Millores teatre Ateneu                          -     26.000,00      26.000,00         

40.3420.62200 Construcció pista skate -                       45.000,00      45.000,00         

40.3420.63200 Millores instal·lacions esportives -                       10.000,00      10.000,00         

40 3422 61900 Substitució cúpules vestidors camp futbol -                       18.000,00      18.000,00         

a) Crèdit extraordinari -                       99.000,00      99.000,00         

 21 1532 61900  Millores urbanes 70.000,00         13.200,00      83.200,00         
 23 1621 22700  Servei de recollida RSU 325.000,00       25.000,00      350.000,00       
 30 3330 21200  Conservació i manteniment edificis locals culturals 17.212,96         16.000,00      33.212,96         

30 3331 21200 Manteniment Ateneu 3.085,18            10.000,00      13.085,18         

40 3423 62200 Millores piscina 140.644,10       33.500,00      174.144,10       

b) Suplement de crèdit 555.942,24       97.700,00      653.642,24       

Total modificació (a + b) 555.942,24       196.700,00    752.642,24       

 Subconcepte 
pressupostari 

 Descripció 
 Previsions 

inicials 
 Modificació 

 Previsions 
definitives 

12.87000 Per a despeses generals. 503.653,90       837.125,00    1.340.778,90    

12.91300 Prèstec inversions 2022 640.425,00       640.425,00 -   -                       

1.144.078,90    196.700,00    1.340.778,90    



 

 
 

 

 

relació amb l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria 
pressupostària i comptable els crèdits extraordinaris i els suplement de crèdits són les 
modificacions del Pressupost de despeses mitjançant el que s’assigna  crèdit per 
realitzar una despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici 
següent i pel qual no existeix crèdit en el pressupost, o bé el crèdit previst resulta 
insuficient, o no pot ser objecte d’ampliació. 
 
2.- D’acord amb l’article 177.4 del TRLRHL en relació amb l’article 36.1.a) del RD 
500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, 
els suplements de crèdit i els crèdits extraordinaris es podran finançar indistintament, 
entre altres recursos, mitjançant romanent líquid de tresoreria. 
 
3.- D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL en relació amb l’article 37.3 del RD 
500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, la 
proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel President a 
l’aprovació del Ple de la Corporació. 
 
4.- D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL en relació amb l’article 38.1 i 38.2 del RD 
500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, 
l’aprovació dels expedients pel Ple es realitzaran amb subjecció als mateixos tràmits i 
requisits que els pressupostos, havent de ser executius dins del mateix exercici que es 
varen autoritzar. 
 
En la tramitació dels expedients de concessió de suplement de crèdit i de crèdit 
extraordinari seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitat 
aplicables a l’aprovació dels pressupostos de l’Entitat Local. 
 
5.- La Disposició addicional sisena de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera que disposa  com podem aplicar aquest 
superàvit. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 
2/2022, mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, que es 
finança mitjançant  romanent líquid de tresoreria, d’acord amb allò indicat a la part 
expositiva i que resumit per capítols és el que es detalla:  
 

Descripció 
 Previsions 

inicials  
 Modificacions

anteriors 
Modicació 

actual
Previsions 
defintives

Impostos directes 2.288.750,00  -                  -                  2.288.750,00  
Impostos indirectes 150.000,00      -                  -                  150.000,00      
Taxes i altres ingressos 1.658.200,00  -                  -                  1.658.200,00  
Transferències corrents 1.462.525,00  6.087,56       -                  1.468.612,56  
Ingressos patrimonials 130.650,00      -                  -                  130.650,00      
Alienació d'inversions reals 400,00              -                  -                  400,00              
Transferències de capital 334.975,00      69.019,80     -                  403.994,80      
Actius financers 40.000,00        565.965,03  837.125,00  1.443.090,03  
Passius financers 640.425,00      -                  640.425,00 - -                     

6.705.925,00  641.072,39  196.700,00  7.543.697,39  



 

 
 

 

 

 
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
Tercer. Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon 
Govern.  
 
Quart. En cas de no presentar-se reclamacions, aquest expedient es considerarà 
aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat 
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Cinquè. Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el Butlletí Oficial de 
la Província resumida a nivell de capítols d’acord amb el quadre que consta a l'acord 
primer. 

 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.  
 
Aprovada per 13 vots a favor (David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer 
Benito, Daniel Jimenez Elvira, Sònia Fortià Martíi, Maria Montserrat Carré Dalmau, 
Albert López Guàrdia, Aram Aymerich Besalú, Roberto Vilà Brugués, Anna Maria Coll 
Pascual, Miquel Rossell Molar, Alicia Hernandez Navarro i David Mas Roselló). 
 
 
Prèviament a la votació hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ: 
 
L’alcalde explica, a mode de resum, les aplicacions que han estat objecte d’aquesta 
modificació pressupostària.  
 
4. DICTAMEN SOBRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE CELRÀ I L'AJUNTAMENT DE JUIÀ PEL TRACTAMENT DE 
LES SEVES AIGÜES RESIDUALS A L'EDAR DE CELRÀ (expedient x2022000312). 

 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En compliment del Pla de Sanejament de Catalunya, l’EDAR de Celrà es va construir 
l’any 2001 i l’Ajuntament de Celrà va ser l’administració competent del sistema de 
sanejament del municipi, disposant d’una estació depuradora per tractar les aigües 
residuals urbanes. 
 

Descripció  Crèdits inicials 
 Modificacions

anteriors 
 Modicació 

actual 
Crèdits defintius

Despeses de personal 2.224.725,00  53.926,16     -                  2.278.651,16  
Despeses corrents en béns i serveis 3.034.800,00  164.522,19  51.000,00     3.250.322,19  
Despeses financeres 25.000,00        -                  -                  25.000,00        
Transferències corrents 174.600,00      42.045,96     -                  216.645,96      
Inversions reals 896.375,00      372.730,62  145.700,00  1.414.805,62  
Transferències de capital 310.425,00      7.847,46       -                  318.272,46      
Actius financers 40.000,00        -                  -                  40.000,00        
Passius financers -                     -                  -                  -                     

6.705.925,00  641.072,39  196.700,00  7.543.697,39  



 

 
 

 

 

2. La planificació actual del Pla de Sanejament de Catalunya, redactat per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, estableix que el municipi de Sant Martí Vell ha de disposar d’un 
sistema de tractament de les aigües residuals, però encara no en  disposa de cap.  
 
3. En sessió plenària de data 11 de desembre de 2018 es va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Juià pel tractament les 
aigües residuals domèstiques de Juià a l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Celrà, que va ser vigent fins al dia 31 de desembre de 2019.  
 
4. Posteriorment, en data 15 de gener de 2020 (registre d’entrada municipal 
E2020000008) l’Ajuntament de Juià va sol·licitar formalitzar un nou conveni de 
col·laboració, que va ser vigent els anys 2020 i 2021.  
  
6. En data 16 de febrer de 2022 (registre d’entrada municipal E2022001036) 
l’Ajuntament de Juià sol·licita novament formalitzar el conveni de col·laboració pel 
tractament de les seves aigües per a l’exercici 2022. 
 
7. En data 17 de febrer de 2022 la cap de planta ha emès informe favorable on fa 
constar que el volum màxim anual serà de 100 m3. 
 
5. Ha emès informe la secretària de la corporació, que consta a l’expedient. També 
consta la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i informe favorable de la cap 
de planta de l’EDAR. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant 
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, pel 
que estan sotmesos íntegrament al dret administratiu. 
El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, articles 47 a 53, sota la modalitat de 
convenis que obligaran a les Administracions intervinents des del moment de la seva 
signatura.  
 
2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i 
administrativa en les relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter 
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot 
cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin (article 57). 
També l'article 70 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova 
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local preveu la 
formalització de convenis com a instrument de cooperació interadministrativa. 
 
3. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, cal complir les exigències de publicitat 
activa en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament 
de Juià pel tractament de les seves aigües residuals urbanes, classificades com a 
aigües assimilables a domèstiques, a l’estació depuradora d’aigües residuals de Celrà 
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 a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Ajuntament de 
Juià. 
 
Quart. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà. 
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I 
L’AJUNTAMENT DE JUIÀ PEL TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS 
ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES DE JUIÀ A L’ESTACIÓ DEPURADORA 
D’AIGÜES RESIDUALS DE CELRÀ 
 

REUNITS 
  
Sr. David Planas Lladó, alcalde president de l’Ajuntament de Celrà, facultat per aquest 
acte en virtut de l’acord de Ple adoptat en sessió de data 8 de març de 2022, i assistit 
pel Sra. Meritxell Vargas Sardà, secretària de la corporació, per donar fe de l’acte 
d’acord amb l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 
Sr. Carles Pagès Sala, alcalde president de l’Ajuntament de Juià, facultat per aquest 
acte en virtut del Decret d’Alcaldia 92/2020, de data .... de ............. de ......, i assistit 
per la Sra. Sandra Valldaura Lacambra, secretària de la corporació. 
   
Ambdós alcaldes actuen en nom i representació dels seus ajuntaments, d’acord amb 
els articles 21.1.b de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
53.1.a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 41 del ROF. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat  jurídica  suficient per concertar aquest 
conveni  i 
 

MANIFESTEN 
 
1. Per l’Ajuntament de Celrà 
 
Que l’ EDAR de Celrà es va construir l’any 2001 en compliment del Pla de Sanejament 
de Catalunya. L’Ajuntament de Celrà és l’administració competent del sistema de 
sanejament de Celrà i disposa d’una estació depuradora d’aigües residuals urbanes 
(EDAR) per tractar les aigües residuals.  
 
2. Per l’Ajuntament de Juià 
 
1. Que al municipi de Juià no hi ha previst un sistema de tractament de les  aigües 
residuals pels propers anys, segons l’actual planificació de Pla de Sanejament de 
Catalunya redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
2. Que mentre no estigui implementat el Pla de Sanejament de Catalunya pel municipi 
de Juià, aquest està interessat a establir una col·laboració amb l’Ajuntament de Celrà 
perquè les seves aigües residuals urbanes puguin ser tractades en les instal·lacions 
celranenques. 
  
 
 
 



 

 
 

 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. En virtut del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de l’article 5 del Decret legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, corresponen als ens locals les competències relatives a 
l’abastament d’aigua potable, el clavegueram i el tractament d’aigües residuals, així 
com l’exercici de la resta de funcions que els atribueix el Decret legislatiu 3/2003, de 
4 de novembre. 
 
2. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant 
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, pel 
que estan sotmeses íntegrament al dret administratiu. 
El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53, sota la modalitat de 
convenis que obligaran les administracions que intervenen des del moment de la seva 
signatura.  
La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i administrativa 
en les relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter voluntari, sota les 
formes i en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els 
consorcis o convenis administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local preveu la formalització de 
convenis com a instrument de cooperació interadministrativa. 
 
Sobre la base d’aquestes manifestacions, ambdues parts acorden formalitzar aquest 
conveni de conformitat amb les següents 
  

CLÀUSULES 
 
1. Objecte del conveni 
 
1.1. És objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Juià i la determinació de les condicions amb 
les quals es durà a terme, per part de l’Ajuntament de Celrà, l’acceptació de les aigües 
residuals urbanes procedents del municipi de Juià. 
 
1.2. S’entén per aigües residuals urbanes procedents del municipi de Juià les que 
procedeixin de les activitats diferents dels habitatges la càrrega contaminant de les 
quals és equivalent a les aigües de procedència domèstica, classificades com a aigües 
assimilables a domèstiques. 
 
2. Obligacions 
 
2.1. De l’Ajuntament de Celrà 
 
L’Ajuntament de Celrà acceptarà les aigües assimilables a domèstiques procedents del 
municipi de Juià perquè siguin tractades a l’EDAR de Celrà sempre que aquestes no 
superin un volum de 100 m3 per any i procedeixin exclusivament de les activitats 
diferents dels habitatges la càrrega contaminant de les quals sigui equivalent a les 
aigües de procedència domèstica. 
 
2.2. De l’ Ajuntament de Juià 
 
2.2.1. L’Ajuntament de Juià es farà càrrec del cost total del transport de les seves 
aigües residuals fins a la depuradora de Celrà. 



 

 
 

 

 

 
2.2.2. Les aigües residuals assimilables a domèstiques procedents de l’Ajuntament de 
Juià han de complir amb els paràmetres i demés requisits establerts en l’Ordenança 
municipal sobre l’ús del sistema de sanejament a Celrà. 
 
3. Vigència del conveni 
 
La vigència d’aquest conveni abasta des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 31 de 
desembre de 2022. 
 
4. Extinció del conveni 
 
El conveni s’extingirà: 
1. Per sol·licitud d’una de les parts (en el supòsit de l’incompliment per l’altra de les 
obligacions pactades). 
2. Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
3. Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista. 
 
5. Comissió de seguiment 
 
En crearà una comissió mixta per al seguiment, gestió, interpretació i execució del 
conveni i per resoldre els problemes que se’n derivin del seu desenvolupament, de la 
qual en formaran part l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà, l’alcalde de l’Ajuntament de 
Juià i la cap de planta de l’ EDAR. 
6. Jurisdicció 
 
El conveni té naturalesa administrativa i, en el cas de controvèrsia sobre la seva 
aplicació, les parts s’han de sotmetre als òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
I, per què consti, els que intervenen signen aquest document per triplicat i a un sol 
efecte, en la data i lloc expressats a l’inici. 

 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.  
 
Aprovada per 13 vots a favor (David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer 
Benito, Daniel Jimenez Elvira, Sònia Fortià Martíi, Maria Montserrat Carré Dalmau, 
Albert López Guàrdia, Aram Aymerich Besalú, Roberto Vilà Brugués, Anna Maria Coll 
Pascual, Miquel Rossell Molar, Alicia Hernandez Navarro i David Mas Roselló). 
 
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ: 
 
L’alcalde explica que es tracta del mateix conveni tipus que ja es va aprovar en la 
sessió plenària anterior amb l’Ajuntament de Sant Martí Vell pel tractament de les 
seves aigües residuals a la depuradora de Celrà.   
 
 
5. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DE LA CESSIÓ EN PRECARI A FAVOR DE 
LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE CELRÀ PER A 
L'ÚS D'UN LOCAL DE PROPIETAT MUNICIPAL (expedient x2021001598). 

 
 

En data 24 de desembre de 2021, registre d’entrada municipal E2021008795, la Junta 
de Compensació del polígon industrial de Celrà sol·licita la cessió en precari de la sala 



 

 
 

 

 

S7 i la meitat de la sala I del local situat a carrer Bòbiles 9, baixos de Celrà.de promoció 
econòmica per un període de dos anys.  
 
En data 10 de gener de 2022, mitjançant Decret d’Alcaldia 10/2022, es va incoar 
expedient per a la cessió en precari de part d’un local que s’integra dins del bé 
municipal patrimonial anomenat Local HPO Finca 6441, per a destinar-lo com a seu 
social de la Junta de Compensació del Polígon Industrial de Celrà, per a la realització 
de les activitats que li són pròpies i que configuren el seu objecte social. 
 
La part del local a cedir en precari (S7) té una superfície de 39,98 m2, a més d’un 
espai annex al local (anomenat I), de superfície 8,45 m2 (la meitat de la sala), que 
s’utilitzarà per a arxiu. 
 
L’expedient ha estat sotmès a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils, 
des de la publicació de l’anunci d’exposició pública, publicat al BOP de Girona núm. 11, 
de data 18 de gener de 2022 i a l’e-tauler de la Corporació, i no han estat presentades 
al·legacions. 
 
Consta a l’expedient informe de secretaria sobre el procediment a seguir de data 23 
de febrer de 2022. 
 
Vist el que disposen els articles 75 i següents del Decret 226/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
I de conformitat amb l’article 214.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, correspon al 
Ple municipal la competència per aprovar la cessió, essent necessari el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, tal i com disposa 
l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
segons redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la 
modernització del govern local. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Cedir en precari, durant un termini de 2 anys, a la Junta de Compensació del 
Polígon Industrial de Celrà l’ús del local S7, de superfície 39,98 m2, i de l’espai annex 
al local, de superfície 8,45 m2, que s’integra dins del bé municipal patrimonial 
anomenat Local HPO Finca 6441, al carrer Bòbiles 9 de Celrà, on també s’ubica el 
Centre de promoció econòmica de l’Ajuntament de Celrà, per a destinar-lo a la seu 
social de l’entitat  i per desenvolupar-hi les activitats i funcions que li són pròpies i, en 
definitiva, la ulterior gestió de forma continuada del conjunt de tasques relacionades 
amb la seva activitat. 
 
Segon. Aprovar el document a formalitzar entre l’Ajuntament de Celrà i la Junta de 
Compensació del Polígon Industrial de Celrà que s’annexa al present acord, amb plena 
subjecció al que disposen els articles 75 i 76 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals, que s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 
Tercer. Notificar el present acord a la Junta de Compensació del Polígon Industrial de 
Celrà.  
 
ANNEX 
 
CESSIÓ EN PRECARI A FAVOR DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON 

INDUSTRIAL DE CELRÀ 



 

 
 

 

 

 
ES REUNEIXEN: 
 
D’una part el senyor  DAVID PLANAS LLADÓ, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Celrà, actuant en representació de la Corporació, i facultat per aquest acte d’acord 
amb l’article 21.1.b)  de la Llei 7/1985,  de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, segons redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’ abril,  i Llei 57/2003, de 16 
de desembre, de mesures per la modernització del govern local. 
 
I d’altra part, el Sr. .......,  amb DNI número ***5426**, en nom i representació i en 
la seva qualitat de President de l’entitat JUNTA COMPENSACIÓ DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL DE CELRÀ, amb NIF Q1775004 C. Resulta la seva representació per acord 
de la Junta General de socis de l’entitat de data 12 de desembre de 2015, elevat a 
públic en escriptura autoritzada davant el notari José Maria Estropà Torres, en data 17 
de febrer de 2016, que consta a l’expedient. 
 
DAVANT MEU, la Sra. Meritxell Vargas Sardà, secretària  de l’ Ajuntament de Celrà. 
 
Ambdues parts tenen, a judici meu, capacitat legal suficient per a l’ atorgament del 
present contracte lliure i espontàniament: 
 
EXPOSEN: 
 
Primer.- L’entitat Junta de Compensació del Polígon Industrial de Celrà ha sol·licitat a 
l’Ajuntament de Celrà la cessió en precari de l’ús d’un local que s’integra dins d’un bé 
municipal patrimonial, per a destinar-lo a la seva seu, per tal de realitzar la seva 
activitat. 
 
La Junta de Compensació, de conformitat amb els articles 117.1 i 130.6  del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
en relació amb l’article 187.2 i 188 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme  és una  entitat urbanística col·laboradora 
i té naturalesa administrativa. 
 
Segon.- L’Ajuntament és propietari de la finca municipal, la qual respon, de 
conformitat amb la nota simple del registre de la propietat que s’adjunta al present 
document, a la següent descripció: 
 
Descripció: URBANA.- ENTITAT NÚMERO SETZE.- Local comercial, situat a la planta 
baixa, escala B, de l’edifici a la confluència dels carrers Canigó i de les bòbiles, de 
Celrà, amb entrada pel carrer Canigó número 8. Es compon d’una sola nau, amb una 
superfície útil de 154,95 m2 i construïda de 170,50 m2. AFRONTA: per davant, amb el 
carrer Canigó; per la dreta, amb el local a la planta baixa de l’escala A; per l’esquerra, 
amb el vestíbul, caixa de l’escala i rampa d’accés al soterrani, i pel fons, interior d’illa. 
Li correspon una quota de participació en els elements comuns de l’immoble de 4,35%. 
 
INSCRITA: En el registre de la Propietat de Girona número 3, al volum 2841, llibre 
123, foli 136, finca número 6441 de Celrà. 
  
La part del local que es sol·licita la seva cessió en precari, que té entrada principal pel 
carrer Bòbiles número 9,  s’integra en aquesta finca, que de forma conjunta amb una 
altra finca registral, les quals no estan agrupades, formen un conjunt. 
 
La part del local a cedir en precari té una superfície de 39,98 m2, assenyalat en el 
plànol adjunt com a S7, a més d’un espai annex al local, de superfície 8,45 m2 (la 
meitat de la sala), que s’utilitzarà per a arxiu, assenyalat en el plànol adjunt com a 
Sala I, que s’incorpora com a DOCUMENT NÚMERO 1. 
 



 

 
 

 

 

Referència cadastral: 0930302DG9503S0016UT 
 
II. S’ha tramitat a l’Ajuntament de Celrà l’oportú expedient, que ha culminat amb 
l’acord de la junta de govern local de data 1 de març de 2022, pel qual s’atorga la 
cessió en precari sol·licitada per un termini de dos anys.  
 
I per tal de formalitzar l’esmentat acord plenari, ambdues parts, en les seves 
respectives representacions,  

PACTEN 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Celrà cedeix en precari a l’entitat JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE CELRÀ, que l’accepta, l’ús del local S7, de superfície 
39,98 m2, i de l’espai annex al local, de superfície 8,45 m2, que s’integra dins del bé 
municipal patrimonial anomenat Local HPO Finca 6441, al carrer Bòbiles, 9, on també 
s’ubica el Centre de promoció econòmica de l’Ajuntament de Celrà, descrit en 
l’expositiu segon. 
 
La Junta de Compensació del Polígon Industrial de Celrà, de la qual n’és soci 
l’Ajuntament de Celrà, destinarà el local com a seu social per a la realització de les 
activitats que li són pròpies i que configuren el seu objecte social i, en definitiva, la 
ulterior gestió de forma continuada del conjunt de tasques relacionades amb la seva 
activitat. 
 
L’Ajuntament de Celrà, previ avís al precarista, podrà accedir per la sala 7 a la sala de 
màquines de climatització. 
 
SEGON.- La present cessió d’ús en precari es pacta per un termini de dos anys,  a 
comptar des de la data de signatura del present document. No obstant això, la cessió 
s’extingirà anticipadament per alguna de les següents causes: 
 
a) Per reclamació del bé feta i lliurement decidida en qualsevol moment pel cedent, 

amb un requeriment previ al precarista amb un mes d'antelació, per causa 
justificada. 

b) Per devolució del precarista. 
c) Pel fet de destinar el precarista el bé a una finalitat diferent d'aquella per a la que 

s’ha cedit l’ús o deixar d’ésser utilitzat pel personal de la Junta de Compensació 
del Polígon Industrial de Celrà. 

 
TERCER.- En aquest acte, el cedent fa lliurament al precarista de la possessió del bé, 
i des d’aquest moment fins a l’efectiva devolució al cedent, seran a càrrec del precarista 
totes les despeses de manteniment del bé, el qual haurà de restituir, en el seu moment, 
en el mateix estat en que el rep. També correspondran al precarista totes les 
responsabilitats derivades de la possessió del bé mentre l’ostenti. 
Queda a càrrec del precarista: 

1) totes les despeses d’adequació, manteniment i conservació del local. 
2) Despeses comunitàries repercutibles: subministraments d’aigua, electricitat, 

gas i neteja. 
 
Les despeses comunitàries es repercutiran en funció de la superfície del local, S7, més 
la meitat de la Sala I, equivalent a 6,94 % de la despesa total de les finques registrals 
que formen un conjunt, que s’origina prèvia emissió de document que acrediti la 
despesa que s’ha de repercutir, de forma trimestral. 
 
La Junta de Compensació tindrà dret a l’ús de la totalitat dels elements comuns del 
conjunt de les dues finques registrals. 
 



 

 
 

 

 

QUART.- Les obres i millores que pretengui realitzar el precarista en el bé cedit en ús 
requeriran l’autorització expressa, escrita i prèvia del cedent, restant a benefici 
d’aquest, sense dret a cap indemnització, totes aquelles millores incorporades en el bé 
cedit en el moment de la seva devolució, llevat de les que puguin ser enretirades pel 
precarista sense malmetre el bé. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’article 75.4 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, ambdues parts reconeixen 
explícitament que el precarista no resta, per raó de la present cessió d’ús, en cap 
relació de dependència respecte del cedent, als efectes de l’article 22 del Codi penal, 
així com que l’ús del bé és gratuït i merament tolerat, sense generar, per tant, cap 
dret subjectiu a favor del precarista. 
 
SISÈ.- En cas que el precarista es negués a retornar el bé al cedent en el moment 
d’expirar aquesta cessió d’ús o quan li fos reclamat, el cedent podrà utilitzar tots els 
mitjans que la legislació vigent li atorga per a recuperar-lo, essent el precarista 
responsable de tots els perjudicis que es causin al bé després d’haver-li estat reclamat 
o després d’haver-se extingit la cessió d’ús sense haver retornat el bé. 
 
I en prova de conformitat i per a deixar-ne constància, es redacta el present document, 
que els compareixents signen, al lloc i data indicats a l’encapçalament, juntament amb 
mi, la Secretària, que en dono fe. 
 
Celrà, ___ de març de 2022 

 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.  
 
Aprovada per 13 vots a favor (David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer 
Benito, Daniel Jimenez Elvira, Sònia Fortià Martíi, Maria Montserrat Carré Dalmau, 
Albert López Guàrdia, Aram Aymerich Besalú, Roberto Vilà Brugués, Anna Maria Coll 
Pascual, Miquel Rossell Molar, Alicia Hernandez Navarro i David Mas Roselló). 
 
 
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ: 
 
L’alcalde explica que es tracta d’un despatx que actualment estan fent servir i que es 
troba al local de Promoció Econòmica.   
 
 
6. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
2022-2023 (expedient x2022000134). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
L’article 8 i la disposició addicional 13a i 17a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, estableix que les administracions que proposin l’atorgament 
de subvencions han de disposar d’un Pla estratègic de subvencions que reculli els 
objectius i efectes que es pretenen, el termini per a la seva consecució, els costos 
previsibles i les fonts de finançament, tot supeditat al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària. 
 
I el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general 
de subvencions, defineix un Pla estratègic de subvencions “com a l’instrument de 
planificació de les polítiques públiques que tinguin com a objecte el foment d’una 
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública”. 
 



 

 
 

 

 

El pla estratègic de subvencions és un instrument de gestió de caràcter programàtic 
sense rang normatiu, i el seu contingut no crea drets ni obligacions; la seva efectivitat 
quedarà condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvenció, 
atenent entre altres condicionants a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici. 
Així, aquest pla estratègic només tindrà efectes en l’àmbit intern de l’Ajuntament de 
Celrà, sense incidència directa en els particulars i, per tant, sense crear drets o 
obligacions per a ells.  
 
L’Ajuntament de Celrà, fidel als principis rectors definits en la Llei general de 
subvencions i en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera així com als principis recollits en les lleis de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, vol que els ajuts, les subvencions i transferències 
que concedeixi durant els anys 2022 i 2023 siguin públiques i estiguin 
instrumentalitzades a través d’un Pla Estratègic de Subvencions de la corporació. 
 
Consta en l’expedient l’informe favorable emès per l’interventor de la Corporació en 
data 22 de febrer de 2022. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
 Bases d’execució de pressupost 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Celrà per als 
exercicis 2022-2023, i que s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 
Segon. En aplicació del principi de transparència, publicar aquest acord 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. 
 
Tercer. Publicar el Pla estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Celrà per als 
exercicis 2022-2023 a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 
 
ANNEX 
 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2022-2023 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en l’article 8 i en la seva 
exposició de motius, estableix que les administracions públiques elaborin plans 
estratègics de subvencions, on es relacionin els objectius i els efectes que es pretenen 
aconseguir, amb els costos previsibles i les seves fonts de finançament, per tal 
d'adequar les necessitats públiques que s'han de cobrir a través de les subvencions 
amb les previsions de recursos disponibles.  
 
Disposar i aprovar un pla estratègic de subvencions és un element més del procés de 
racionalització de les administracions públiques, que fa que la gestió de les subvencions 
es realitzi d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat i no-discriminació, així com l'eficàcia en el compliment dels 



 

 
 

 

 

objectius fixats i l'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics, amb 
subjecció al compliment de l'estabilitat pressupostària. 
 
El contingut del Pla Estratègic de subvencions es regula en els articles 10 a 15 del Reial 
Decret 887/2006 de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de 
Subvencions.  
 
Val a dir, que les subvencions són també una de les activitats estratègiques de 
l’Ajuntament de Celrà, en tant que constitueixen el mitjà legal per fomentar i 
col·laborar en totes les iniciatives sorgides en el territori que participen de les sinergies 
necessàries per optimitzar el treball conjunt de tots els agents socials i econòmics. 
 
És aquest aspecte programàtic i alhora dinàmic del present Pla Estratègic que ens porta 
a concretar els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, els costos 
previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-ho, en qualsevol cas tal com 
ja s'ha fet esment, al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, que 
estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera.  
 
L’Ajuntament de Celrà s'insta a sotmetre l'atorgament de les subvencions als principis 
que la mateixa Llei General de Subvencions (Llei 28/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions) estableix en el seu article 8.3, i que són:  
 

a). Principi de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació.  
b). Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.  
c). Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.  

 
A més també, l'atorgament de les subvencions tindran com a pilars fonamentals:  

a). La planificació i integració de les actuacions  
b). La distribució equitativa i sostenible dels recursos disponibles  
c). La cooperació entre administracions  
d). La col·laboració amb els diversos agents del territori del municipi de Celrà  
e). L'austeritat en la despesa  
f). La total transparència en la gestió pública 
g). La subjecció als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.  
h). L'assegurament de l'equilibri pressupostari  

 
Article 1. OBJECTE I NATURALESA JURÍDICA 
 
L'objecte del present document és el Pla Estratègic de Subvencions per a les 
subvencions que concedeixi aquest Ajuntament durant els exercicis 2022 i 2023. 
 
Aquest Pla estratègic de subvencions té caràcter programàtic no normatiu i el seu 
contingut no generarà drets ni obligacions, de manera que cap potencial beneficiari 
podrà exigir indemnització o compensació en cas que el Pla no es porti a la pràctica en 
els seus propis termes.  
El procediment de concessió de les subvencions que s’atorguin seguirà allò previst en 
la normativa vigent, com la Llei General de Subvencions i el Reglament que la 
desenvolupa, i les bases d’execució del pressupost vigent de la Corporació.   
 
Article 2. DURADA  
 
Exercicis 2022 i 2023. 
 
 
 



 

 
 

 

 

Article 3. PRINCIPIS GENERALS  
 
Són principis generals d'aquest Pla els següents: 
 

- Publicitat i lliure concurrència mitjançant convocatòria prèvia en la qual es 
garanteixi l'objectivitat, transparència, publicitat, concurrència i igualtat en la 
distribució de fons públics, això sense perjudici de la possible concessió directa 
que, de conformitat amb el que s'estableix en la norma aplicable, haurà de 
comptar amb la deguda consignació pressupostària prèvia. 
- Concessió conforme a criteris objectius prèviament establerts en la 
convocatòria a fi de garantir el coneixement previ dels mateixos pels potencials 
beneficiaris. 
- Eficàcia en el compliment dels objectius marcats i eficiència en l'assignació 
de recursos públics, havent-se de justificar quantitativa i qualitativament. 
- Control i anàlisi de l'adequació de les finalitats de les entitats sol·licitants als 
principis d'igualtat i no discriminació en l'exercici de les activitats 
subvencionades. 

 
Article 4. PERSONES BENEFICIÀRIES 
  
L’Ajuntament de Celrà concedirà subvencions a favor de persones, associacions i/o 
entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública 
o interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència 
local. 
 
Les formes jurídiques admissibles per a ostentar la condició de persona beneficiària 
són les que estableix l’article 11 de la Llei General de Subvencions, i que es concretarà 
en les respectives bases reguladores.  
 
Article 5. FINANÇAMENT 
 
1.- El finançament de les subvencions que concedeixi l'Ajuntament de Celrà es durà a 
terme amb fons propis, amb càrrec al Capítol IV dels Pressupostos de Despeses 
Municipals dels exercicis corresponents. 
Amb caràcter general, per a tota mena de subvencions que es concedeixin per 
l'Ajuntament de Celrà, el termini de desenvolupament d'aquestes actuacions serà 
sempre anual, sense perjudici d'aquelles activitats que es consolidin en el temps, o 
l'actuació del qual necessiti un termini major a l'exercici anual, i en aquest cas, hauran 
de continuar complimentant anualment els requisits que estableixin les bases. 
 
2.- L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requereix la 
inclusió de les consignacions pressupostàries suficients i adequades en el Pressupost 
General de l’Ajuntament de Celrà per als exercicis 2022 i 2023, segons correspongui. 
 
La concessió de subvencions queda supeditada al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, pel que les consignacions pressupostàries que s’aprovin i 
les bases reguladores de la seva concessió s’ajustaran en tot moment a aquests 
objectius. 
 
L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a 
favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o 
compensació en el cas de que el Pla no es porti a la pràctica en els propis termes.  
 
Article 6. MODALITAT DE CONCESSIÓ 
 
Els procediments a dur a terme en la concessió de subvencions són les que estableixen 
l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions, i el que 
estableix l’apartat 30 i següents de les Bases d’Execució del Pressupost, i que  són: 



 

 
 

 

 

 Procediment de concurrència competitiva, regulat amb caràcter general en els 
articles 23 i següents de la Llei General de Subvencions. 

 Procediment de concessió directa, regulat amb caràcter general en l’article 28 
de la Llei General de Subvencions. 

 
Article 7. CONTROL I REVOCACIÓ 
 
L’Ajuntament de Celrà pot comprovar en tot moment l’aplicació adequada de la 
subvenció a l’activitat per la qual es va sol·licitar i el compliment de les condicions de 
l’atorgament. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions que li corresponen al beneficiari pot 
comportar la revocació de la subvenció i consegüentment el reintegrament de la 
subvenció percebuda. 
 
Article 8. SEGUIMENT I EFECTES 
 
Cadascuna de les Àrees responsables de cada matèria objecte de subvenció avaluaran 
l’assoliment dels objectius previstos en cadascun d’ells. 
 
Si com a resultat dels informes de seguiment emesos pels tècnics responsables dels 
programes, existeixen línies de subvencions que s’allunyen de la consecució dels 
objectius fixats, o d’aquell que sigui adequat al nivell de recursos invertits, podran ser 
modificades o substituïdes per d’altres mes eficaces i eficients, o si la situació ho 
aconsella, finalment eliminar-les. 
 
Article 9. LÍNIES DE SUBVENCIONS:  
 
L’Ajuntament de Celrà preveu atorgar subvencions en les següents matèries: educació, 
cultura, cooperació i solidaritat, lleure, gent gran, comerç, rehabilitació de façanes i/o 
edificis, etc.  
 
No es podrà atorgar subvencions que superin la quantitat prevista en l’aplicació 
corresponent del pressupost municipal vigent. Per a l’exercici 2022 són els imports que 
s’indica a continuació: 
 

Aplicació 
pressupostària Descripció 

Crèdits 
inicials 

14 2410 48900 Viver d'empreses      1.500,00   
23 1621 48000 Foment recollida selectiva     24.000,00   
23 1700 48900 Aportació ADF i Comunitat regants      2.500,00   

23 1700 48901 
Aportació a Associació de Propietaris de Boscos de 
Celrà      2.500,00   

23 3110 48900 Aportació Associació Benestar Animal de Celrà      6.000,00   
23 3110 48901 Aportació Associació Colla El senglar de Celrà      1.000,00   
30 3300 48000 Aportació entitats cíviques i culturals      5.000,00   
30 3300 48001 Animal a l'Esquena      2.500,00   
30 3380 48000 Entitats organitzadores de festes      4.000,00   
30 3380 48002 Associació Sardanista de Celrà. Aplec      1.800,00   
30 3380 48004 Associació Pessebre Vivent      1.200,00   
30 3380 48005 Assoc. Juvenil Comissió Reis Celrà. Cavalcada Reis      1.200,00   
30 9250 46600 Fons de solidaritat i Cooperació     18.000,00   
40 3410 48001 IES per ús pista per rítmica 750,00 
40 3410 48900 Transferències entitats esportives     12.000,00   



 

 
 

 

 

40 3410 48901 
Transf. joves esportistes estatals, europeus, 
mundial i JJOO         500,00   

50 3240 46200 Conveni Programa sexualitat a IES      4.500,00   
70 2311 48000 Ajudes a famílies     10.000,00   
70 2311 48001 Ajut a AMPA CEE Palau      1.000,00   
74 3372 48000 Casal de la gent gran Can Ponac      6.000,00   
74 3372 48001 Festa Homenatge a la Vellesa i altres      4.000,00   
76 3200 48003 Ajuts sortides escolars centres educatius      3.000,00   

76 3231 48001 Programa reutilització llibres, proj. educatiu 
escola Aulet 

     1.000,00   

76 3231 48002 Aportació escola Aulet i AMPA escola Aulet      1.250,00   

76 3232 48001 
Programa reutilitz. llibres, proj. educatiu escola 
Falgueres 

     1.500,00   

76 3232 48002 Aportació escola Falgueres i AFA escola Falgueres      1.250,00   
76 3233 48000 Aportació AMIPA EB Trapelles         250,00   
76 3234 48000 Aportació AMIPA EB Gínjols         250,00   
76 3240 48000 Aportació IES. Treball de recerca      2.100,00   
76 3260 46200 Conveni Servei Taller Obert      7.500,00   
76 3260 48000 Aportació Institut de Celrà i AFA Institut      1.250,00   
76 3260 48005 Beques casals estiu i activitats extraescolars     16.000,00   
76 3370 48000 Entitats educació en el lleure      2.000,00   
76 3370 48001 Associació Juvenil Esplai Celrà      2.500,00   
91 4310 48900 Associació de Comerciants de Celrà.      5.500,00   

      Transferències corrents   155.300,00   

21 1522 78000 Subvencions rehabilitació d'edificis     14.000,00   
76 3231 75000 Subvenció Escola Aulet         500,00   

      Transferències de capital     14.500,00   

          169.800,00   

 
El volum de subvencions corrents pressupostades al 2022 destinades a donar suport a 
activitats municipals és de 155.300,00 euros. D’aquestes aportacions es destaquen les 
destinades a les activitats educatives que suposen un 25,66% amb uns 39.850,00 
euros, les destinades al medi ambient que suposen el 23,18% amb 36.000,00euros i 
les destinades a la promoció de la cultura del 21,70% amb 33.700,00 euros. 
 
En menor mesura tenim les destinades a la línia de benestar social amb el 13,52% del 
total, que en termes absoluts representen 21.000,00 euros, previstos principalment 
per ajudes a les famílies, a la promoció de l’esport que s’hi destina un 8,53% amb un 
total de 13.250,00euros, al desenvolupament econòmic un 4,51%, 7.000,00 euros 
adreçats a accions relacionades amb el mercat de treball en l’àmbit local i el suport al 
teixit productiu i a joventut es destina un 2,90% amb uns 4.500,00 euros. 
 
Finalment, de l’anàlisi de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
emès per l’Interventor amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament de 
Celrà per a l’exercici 2022, es desprèn que el Pla estratègic de subvencions per a 
aquest exercici s’ajusta al compliment dels objectius que fixa la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària, i que per tant les subvencions consignades en aquest pla, així com els 
recursos que les financen també es supediten als mateixos objectius. 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Article 10. ENTRADA EN VIGOR 
 
Aquest pla estratègic de subvencions per al període 2022-2023 entrarà en vigor una 
vegada sigui aprovat per Ple i publicat a la pàgina web municipal. 

 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.  
 
Aprovada per 13 vots a favor (David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer 
Benito, Daniel Jimenez Elvira, Sònia Fortià Martíi, Maria Montserrat Carré Dalmau, 
Albert López Guàrdia, Aram Aymerich Besalú, Roberto Vilà Brugués, Anna Maria Coll 
Pascual, Miquel Rossell Molar, Alicia Hernandez Navarro i David Mas Roselló). 
 
Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:  
 
L’alcalde explica que, un cop aprovat el pressupost municipal, legalment cal fer un 
Pla Estratègic sobre les subvencions que l’Ajuntament té previst concedir.   
 
 
7. MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA 
(expedient x2022000320). 

 
La senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i Igualtat, llegeix el següent:   
 
         Vist que per part de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya, s’ha   

proposat als Ajuntaments l’aprovació d’un text consensuat en relació amb el dia 8 de 
març, dia en que es commemora el dia de les dones treballadors. 
 
Sobre la base d’aquests antecedent, 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 de la Dona Treballadora, amb el següent text: 

Declaració Institucional del Dia internacional de les Dones 
8 de Març de 2022 

 
Al llarg de la història, tant a Catalunya com arreu del món, els drets de les dones no 
han estat atorgats, sinó que han estat guanyats mitjançant l’organització col·lectiva i 
la mobilització de les dones mateixes. Malgrat els avenços aconseguits en tres segles 
de corrents de pensament feminista i dos segles de lluita organitzada, els drets de les 
dones encara no estan plenament garantits, no són una realitat per a moltes dones i 
estan subjectes a retrocessos. Per això urgeix trencar el miratge de la igualtat que fa 
que una part de la societat es pregunti «què més volen les dones?» o que s’instal·li en 
la falsa equidistància del «ni masclisme ni feminisme».  
El patriarcat i la seva ideologia, el masclisme, continuen ben vius a la nostra societat. 
El gènere, juntament amb altres eixos d’opressió, és encara avui un element central 
de les estructures i les relacions socials, econòmiques i polítiques. A través de les 
relacions de poder de gènere, el patriarcat reprodueix quotidianament estereotips, rols 
socials i jerarquies d’estatus que coarten la llibertat de les nenes, les adolescents i les 
dones.  
 
D’una banda, persisteixen greus desigualtats materials com la feminització de la 
pobresa, l’assignació a les dones del treball de cures no remunerat i de menystingut 
valor social, la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral, sous més baixos 
―fins i tot salaris inferiors per la mateixa feina― i condicions laborals més precàries 
per a les dones. D’altra banda, el patriarcat ho impregna tot de jerarquies, desigualtats 



 

 
 

 

 

i discriminacions que són alhora la base de les violències masclistes que es produeixen 
en cadascun dels àmbits de la vida, de la devaluació de tot allò relacionat amb la 
feminitat i amb les dones, del sexisme i la misogínia disfressats de tradicions o 
d’humor, d’una pressió estètica asfixiant que cosifica les dones i hipersexualitza les 
nenes i les adolescents, i de la sobrerepresentació dels homes en els llocs de lideratge, 
de presa de decisions i de més visibilitat, incloent-hi els mitjans de comunicació.  
 
També es manifesta en la ceguesa de gènere, que no té en compte les experiències, 
les realitats, les necessitats i les expectatives de la meitat de la població, ja sigui en 
nombroses lleis i polítiques públiques, en els currículums educatius, en el disseny dels 
productes tecnològics, i en les normes i pràctiques ―formals i informals― de 
funcionament de les institucions, de les organitzacions polítiques, econòmiques i 
socials o de les entitats.  
 
Totes aquestes injustícies de gènere interaccionen amb el classisme, el racisme, la 
cisheteronormativitat, el capacitisme, l’edatisme o la situació administrativa, i 
produeixen formes específiques i agreujades de subordinació de les dones. Per aquest 
motiu, les vindicacions feministes són molt clares: acabar d’una vegada per totes amb 
les injustícies distributives i de reconeixement i assegurar la paritat i l’igual valor de la 
veu de les dones en la participació en totes les esferes.  
 
Davant les desigualtats, discriminacions i violències estructurals que pateixen les 
dones pel sol fet de ser dones, hi ha dos canvis imprescindibles i inajornables. En 
primer lloc, el paper actiu dels homes per identificar i rebutjar els estereotips, les 
actituds i els comportaments masclistes propis i dels seus entorns laborals, familiars o 
d’amistats que normalitzen i perpetuen la discriminació, el menys teniment, la 
cosificació o les violències envers les dones i que, al mateix temps, els imposen a ells 
mateixos una determinada manera de ser i de fer com a homes. Així mateix, els homes 
han d’assumir la responsabilitat que els pertoca en la sostenibilitat de la vida, i en el 
treball domèstic i de cures. El feminisme és per a tothom.  
 
En segon lloc, la resposta institucional ha d’estar a l’altura. La vitalitat del moviment 
feminista al carrer ha fet possible en les darreres dècades que els feminismes i la seva 
agenda política transformadora hagin irromput amb força a les institucions. De les 
vocalies de dones en el moviment veïnal a les regidories de polítiques de dones, 
d’igualtat i, més recentment, de feminismes, i a les àrees i programes d’igualtat de les 
diputacions i els consells comarcals; de l’Institut Català de les Dones a una conselleria 
pròpia del Govern de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Igualtat i 
Feminismes.  
 
Estructures totes elles per deixar enrere la lògica sectorial amb què s’han identificat 
les polítiques d’igualtat i que requereixen el reconeixement i els recursos humans i 
materials necessaris per dur-les a terme. Estructures per elaborar polítiques feministes 
transversals, interseccionals i globals que impliquin tots els nivells i àmbits d’actuació 
dels poders públics, incloent-hi els pressupostos públics.  
 
Polítiques públiques per impulsar una veritable transformació feminista que, posant la 
vida al centre, s’adreci a les necessitats pràctiques més immediates (de cures o d’usos 
del temps, entre d’altres) i que, simultàniament, impulsi canvis estructurals per 
enderrocar el patriarcat (com, per exemple, la redistribució del treball remunerat i no 
remunerat o la plena garantia del dret al propi cos). Polítiques públiques que siguin un 
dic de contenció davant la presència creixent del feixisme i d’altres moviments 
antidrets i antigènere, tant a Catalunya com a escala global. El feminisme és llibertat.  
 
La transformació feminista ha de suposar també una nova forma de fer política, més 
democràtica i participativa, en què les polítiques públiques siguin el resultat d’una 
interlocució real amb entitats i col·lectius, especialment d’aquells que defensen la 
justícia social en totes les seves expressions, amb l’objectiu de dissenyar conjuntament 



 

 
 

 

 

un nou contracte social que permeti viure vides lliures i dignes a tothom. Una forma 
de fer política també en què les institucions dels diferents àmbits territorials col·laborin 
i cooperin per fer efectius els drets ja assolits i per impulsar nous drets feministes.  
 
La transformació feminista ja ha començat i és imparable, perquè els feminismes són 
el moviment sociopolític més potent i transversal que hi ha actualment a escala global. 
El ple garantiment dels drets humans de les dones no pot esperar més. No és just 
demanar a les dones que esperin més temps. No és una utopia ni pot ser tampoc una 
promesa per a les generacions futures. El reclam històric de justícia, equitat i llibertat 
ha de fer-se realitat avui. Ho volem ara. 

 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT.  
 
Aprovada per 13 vots a favor (David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer 
Benito, Daniel Jimenez Elvira, Sònia Fortià Martíi, Maria Montserrat Carré Dalmau, 
Albert López Guàrdia, Aram Aymerich Besalú, Roberto Vilà Brugués, Anna Maria Coll 
Pascual, Miquel Rossell Molar, Alicia Hernandez Navarro i David Mas Roselló). 
 
No hi ha INTERVENCIONS.  
 
 

II 
PART DE CONTROL 

 
8. DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021 
(expedient x2022000349). 

 
DONACIÓ DE COMPTE AL PLE 

 
En compliment del que disposa l’article 90.2 del RD 500/1990, en dóna compte al Ple 
del decret d’alcaldia número 164/2022 de 08/02/2022 en relació a l’aprovació de la 
liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2021, que resulta el tenor literal 
següent:  

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 

D’acord amb l’expedient de tramitació de la liquidació pressupostària corresponent a 
l’exercici 2021, que comprèn el pressupost de 2021 i els pressupostos tancats de 
l’Ajuntament. 
De conformitat amb l'informe emès per l’Interventor municipal en data 2 de febrer de 
2022 

HE RESOLT 
 

Primer. Aprovar el resultat pressupostari corresponent a l'exercici 2021 de 
l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposen els articles 96 i 97 del RD 500/1990 
i Regla  57 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, d'acord amb les següents dades: 
 
 



 

 
 

 

 

 
Segon. De conformitat amb el que disposen els articles 101 a 103 del RD 500/1990, 
aprovar l'Estat de romanent de Tresoreria d'acord amb el següent detall: 

Tercer.  D'acord amb el disposa l'article 90.2 de RD 500/1990, donar compte de 
l'aprovació de la liquidació al Ple en la primera sessió que es realitzi. 
 
Quart. D'acord amb l'article 91, de l'esmentat Decret, remetre còpia de la liquidació, 
a la Direcció General d'Administració Local, del Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Economia i Hisenda. 

 
El Ple resta assabentat.  
 
 
9. DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA 2021 (expedient x2022000174). 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
Assumpte : Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de 
la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost general de 
l’Ajuntament de Celrà de l’exercici 2021. 
 

COMPONENTS

1. Fons líquids 3.583.956,20     3.281.892,89     

2. Drets pendents de cobrament 1.284.608,20     1.499.583,68     

+ del Pressupost corrent 356.534,30  558.090,92  
+ del Pressupost tancat 870.786,42  850.894,67  
+ de Operacions no pressupostàries 57.287,48     90.598,09     

3. Obligacions pendents de pagament 725.519,82        787.713,21        

+ del Pressupost corrent 167.749,23  186.508,00  
+ del Pressupost tancat -                      -                      
+ de Operacions no pressupostàries 557.770,59  601.205,21  

4. Partides pendents d'aplicació 19.627,73 -          41.108,00 -           

- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 19.627,73        41.108,00        
+ pagaments pendents d'aplicació definitiva -                     -                     

I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 4.123.416,85     3.952.655,36     

II. Saldos de dubtós cobrament 885.567,24        762.749,81        
III. Excés de finançament afectat 62.405,38           162.745,59        

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 3.175.444,23     3.027.159,96     

IMPORTS 2021 IMPORTS 2020

ESTAT DEL ROMANENT  DE TRESORERIA



 

 
 

 

 

ANTECEDENTS 
 

La normativa aplicable a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i de la sostenibilitat financera és la que es detalla 
a continuació: 

 
 Article 4.1.b.6è del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim 

jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 
 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de 

desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats 
locals. 

 Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 “Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions 
locals”, 1a. edició, IGAE. 

 “Guia per a la determinació de la regla de despesa per a corporacions locals. Article 
12 de la LOEPSF per a corporacions locals”, 3a. edició, IGAE. 

 Acord del Consell de Ministres sessió de 6 d'octubre de 2020 pel que s'aprova la 
suspensió de les regles fiscals establertes per la LOEPSF, aprovat pel Congrés de 
Diputats en sessió de 20 d'octubre de 2020. 

 
Primer. Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
 
L’article 3 de la Llei 2/2012, estableix : 

 
1. L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que 
afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de realitzar en un marc d’estabilitat 
pressupostària, coherent amb la normativa europea.  
2. S’entén per estabilitat pressupostària de les administracions públiques la 
situació d’equilibri o superàvit estructural. 
3. En relació amb els subjectes als quals es refereix l’article 2.2 d’aquesta Llei 
s’entén per estabilitat pressupostària la posició d’equilibri financer. 

 
La instrumentació de l’esmentat principi d’acord amb el que estableix l’article 
11, de ’esmentada llei, estableix que les corporacions locals han de mantenir 
una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 
 
L’objectiu d’estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de 
comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema 
Europeu de Comptes (SEC-95), el qual permet la comparació homogènia entre 
diferents països europeus. 
 
L’article 16.2 del RD 1463/2007 estableix que : 
 
“2. En les restants entitats locals, la Intervenció local elevarà al Ple un informe 
sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat local i dels 
seus organismes i entitats dependents. 
 
L'informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en 
els articles 168.4, 177.2 i 191.3 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, referits, respectivament, a l'aprovació del pressupost general, 
a les seves modificacions i la seva liquidació. 
 



 

 
 

 

 

L'interventor local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos 
practicats sobre la base de les dades dels capítols 1 a 9 dels estats de despeses 
i ingressos pressupostaris, en termes de comptabilitat nacional, segons el 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals . 
 
Així mateix, la Intervenció de l'entitat local ha d'elevar al Ple informe sobre els 
estats financers, un cop aprovats per l'òrgan competent, de cadascuna de les 
entitats dependents de l'article 4.2 d'aquest reglament.  
 
Quan el resultat de l'avaluació sigui d'incompliment, l'entitat local ha de 
trametre l'informe corresponent a la Direcció General de Coordinació Financera 
amb Entitats Locals o l'òrgan competent de la comunitat autònoma que 
exerceixi la tutela financera, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats 
des del coneixement del Ple.” 
Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de 
Comptabilitat Nacional cal partir del saldo d’operacions no financeres, calculat 
d’acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària, (diferència 
entre els drets reconeguts nets, capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos i les 
obligacions reconegudes pels mateixos capítols de l’estat de despeses, i 
posteriorment efectuar diversos ajustaments en el saldo pressupostari no 
financer per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat Nacional. 
 

 

 
 
Ajustaments per “no recaptació d’ingressos” 
 
D’acord amb el Reglament CE 2516/2000 en termes de comptabilitat nacional, 
el criteri per a la imputació dels Impostos directes, els impostos indirectes i les 
Taxes i altres Ingressos es registren per l’import total realitzat a caixa en cada 
exercici, ja sigui corrent o tancat. 
 
Seguint el que preveu el “Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional 
adaptado a las corporaciones locales”, l’ajust a realitzar seria : 
 

 Drets 
reconeguts 2021 

 Recaptació 
líquida 2021 

 Pendent de 
cobrament 2021 

 Recaptat 
d'exercicis 
anteriors 

Impostos directes 2.394.198,06     2.160.117,48      215.466,47        113.910,46       

Impostos indirectes 256.241,07        250.545,13          2.104,66             3.545,30            

Taxes i altres ingressos 1.516.677,18     1.457.602,75      179.274,20        64.345,52          

Transferències corrents 1.666.149,55     1.665.049,55      31.727,03          16.368,65          

Ingressos patrimonials 79.344,50          79.344,50            -                        660,10               

Alienació d'inversions reals -                        -                         -                        -                       

Transferències de capital 289.446,63        289.446,63          -                        -                       

Actius financers 15.033,00          10.383,01            4.649,99             1.250,00            

6.217.089,99     5.912.489,05      433.222,35        200.080,03       

 Obligacios 
reconegudes 

 Pagaments 
efectuats 

 Pendent de 
pagament 

Despeses de personal 2.039.477,78     1.982.466,56      57.011,22          

Despeses corrents en béns i serveis 2.706.559,92     2.602.743,92      103.816,00        

Despeses financeres 8.233,14             8.233,14              -                        

Transferències corrents 145.507,86        138.585,85          6.922,01             

Inversions reals 805.976,60        805.976,60          -                        

Transferències de capital 352.209,10        352.209,10          -                        

6.057.964,40     5.890.215,17      167.749,23        

Saldo d'Operacions no Financeres (Drets reconeguts - Obligacions reconegudes) 159.125,59       



 

 
 

 

 

 
El tractament comptable que reben les liquidacions definitives de la PIE 
corresponents als exercicis 2008 i 2009, en termes de comptabilitat nacional, 
fa que les devolucions d’ingressos registrades en el subconcepte 12.420.00 
s’han d’ajustar com un augment de capacitat, donat que reduïen els ingressos, 
mentre que en termes de SEC95 reduirien el capítol 9 de despeses. 
 
Per tant, els ajustaments a realitzar són : 
 

 
 
Un cop efectuats els ajustaments indicats resulta : 
 

 
 
Els càlculs realitzats posen de manifest que hi ha un superàvit pressupostari, 
la qual cosa ha suposat que hi ha hagut necessitat de finançament. La 
diferència entre els capítols 1 a 7 d'ingressos i els 1 a 7 de despeses, ha estat 
per un import de -214.989,77 euros, i, per tant, s’ha complert l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de 2021, tal com 
s'estableix en els articles 3 i 11.4 de la Llei 2/2012. 
 
Aquest compliment de l’estabilitat pressupostaria es informatiu, atès que per 
acord del Consell de Ministres de de 6 d’octubre de 2020 s’ha suspès l’aplicació 
de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021. 

Impostos directes Inpostos indirectes
 Taxes i altres 

ingressos
∑ Capítols I a III

Previsió defintiva 2.313.750,00     125.000,00         1.637.984,37    4.076.734,37     
a) Drets reconeguts nets 2021 2.394.198,06     256.241,07         1.568.610,54    4.219.049,67     

Recaptació líquida drets 2021 2.160.117,48     250.545,13         1.457.602,75    3.868.265,36     
Recaptació exercicis tancats 215.466,47         2.104,66             179.274,20       396.845,33         

b) Total cobraments 2.375.583,95     252.649,79         1.636.876,95    4.265.110,69     
c) Comptabilitat nacional 2.375.583,95     252.649,79         1.636.876,95    4.265.110,69     

Major dèficit a > b → (a - b) 18.614,11           3.591,28             -                       22.205,39           
Menor dèficit a < b → (b - a) -                            -                            68.266,41         68.266,41           

Devolució PIE 2008 5.803,08         
Devolució PIE 2009 19.033,08       

24.836,16       

 Drets 
reconeguts 2021 

 Ajustaments SEC 
 Comptabilitat 

nacional 

Impostos directes 2.394.198,06     18.614,11 -           2.375.583,95   
Impostos indirectes 256.241,07        3.591,28 -             252.649,79      

Taxes i altres ingressos 1.516.677,18     68.266,41            1.584.943,59   
Transferències corrents 1.666.149,55     24.836,16            1.690.985,71   
Ingressos patrimonials 79.344,50          79.344,50       
Alienació d'inversions reals -                        -                  
Transferències de capital 289.446,63        289.446,63      

6.217.089,99     70.897,18            6.272.954,17     
 Obligacios 

reconegudes 
 Ajustaments SEC 

 Comptabilitat 
nacional 

Despeses de personal 2.039.477,78     2.039.477,78     

Despeses corrents en béns i serveis 2.706.559,92     -                         2.706.559,92     

Despeses financeres 8.233,14             8.233,14             

Transferències corrents 145.507,86        145.507,86        

Inversions reals 805.976,60        -                         805.976,60        

Transferències de capital 352.209,10        352.209,10        

6.057.964,40     -                         6.057.964,40     

214.989,77        

CAPACITAT DE FINANÇAMENT 214.989,77      

Saldo d'Operacions no Financeres
 (Drets reconeguts - Obligacions reconegudes)



 

 
 

 

 

 
Segon. Compliment regla de la despesa. 
 
L'article 12 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària exigeix també a les 
entitats Locals que la variació de despesa no superi la taxa de referència de 
creixement del PIB, correspon al Ministeri la seva determinació . 
 
Per a les corporacions locals es compleix la Regla de la Despesa, si la variació, 
en termes SEC, de la despesa computable de cada corporació local , entre dos 
exercicis econòmics , no supera la taxa de referència de creixement del 
Producte Interior Brut (TRCPIB) de mig termini de l'economia espanyola, 
modificat, si s'escau, en l'import dels increments permanents i disminucions de 
recaptació derivats de canvis normatius. 
 
Per a l’exercici 2021 la regla de la despesa estava suspesa 
 

 
 

 
 
Aquest increment de la despesa es informatiu, atès que per acord del Consell 
de Ministres de de 6 d’octubre de 2020 s’ha suspès l’aplicació de les regles 
fiscals per als exercicis 2020 i 2021. 
 
Tercer. L’endeutament financer. 
 
L’Ajuntament no té concertada cap operació de crèdit ni a curt ni a llarg termini. 
 

2020 2021

Despeses de personal 2.044.163,62      2.039.477,78      
Despeses corrents en béns i serveis 2.624.712,26      2.706.559,92      
Despeses financeres -                         -                         
Transferències corrents 125.275,68         145.507,86         
Inversions reals 1.285.840,96      805.976,60         
Transferències de capital 1.000,00              352.209,10         

a) Total despeses 6.080.992,52      6.049.731,26      

b) Ajustos per despesa finançada amb fons finalistes 696.913,86 -        459.120,91 -        

Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma 546.639,49 -        389.990,61 -        
Diputacions 136.325,17 -        69.130,30 -           
Altres administracions públques 13.949,20 -           

c) Total despesa computable (a + b) 5.384.078,66      5.590.610,35      

(a) Despesa computable liquidació 2020 5.384.078,66      

(b) Inversions sostenibles 2020 -                   

(c)Taxa de referència de creixement del PIB 2020 5.384.078,66      

(d)+/- Augments/Disminucions de recaptació -                         

(e) Límit de la despesa 2021+ (c + d) 5.384.078,66      

(f) Despesa liquidació 2021 5.590.610,35      

(g) Inversions sostenibles 2021 -                   

(h) Despesa computable liquidació 2021 (f + g) 5.590.610,35      

Diferència (e - h) 206.531,69 -        

Increment de la despesa computable 2021 s/2020 3,84%



 

 
 

 

 

Període mitja de pagament (PMP) 
 
Les dades obtingudes dels darrers mesos indiquen un compliment en termes 
globals del termini de 30 dies fixats per la normativa vigent. 
 

 
 
CONCLUSIONS 
 
De l’avaluació de les regles fiscals de la liquidació del pressupost 2021 de 
l’Ajuntament de Celrà es desprèn: 
 

 L’estabilitat pressupostària dona, com a resultat una capacitat de 
finançament positiva. 

 No s’avalua el compliment de la corporació de la regla de despesa 
d'acord amb la LO 2/2012 en suspendre's les regles fiscals per a 2020 
i 2021, per Acord de Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 i 
tenint en compte l'Acord del Congrés dels Diputats de 20 d'octubre del 
2020. 

 Respecte a la sostenibilitat financera, en quant al límit de 
l’endeutament no supera el percentatge del 110% i en quant al període 
mitjà de pagament no supera els 30 dies. 

 
 
El Ple resta assabentat.  
 
10. DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ AMB 
OBJECCIONS 2021 (expedient x2021000185). 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Exp. X2021000185 
 
Assumpte : “Dació de compte dels informes d’intervenció amb objeccions formulats 
durant l’exercici 2021” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En compliment del que disposa l’article 218.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  i dels article 15.6. 
27.2 i 28.1 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local. 
 
L’article 28.2 del RD 424/2017 estableix que els informes d’omissió de la funció 
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe 
anual que s’ha d’elevar al ple.  
 
L’article  27.2 del 424/2017, estableix que en un punt addicional de l’informe anual 
s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les 
bestretes de caixa fixa. 

Trimetre
Període mig 
de pagament

Número de 
pagaments

Import total
(a)

%
dins 

termini

Número de 
pagaments

Import total
(b)

%
fora de 
termini

Total
(a + b)

Primer 7,96             860           814.637,70       100% -             -                 0% 814.637,70       
Segon 8,94             975           696.067,96       100% 1               178,63         0% 696.246,59       
Tercer 11,43          783           647.872,72       100% -             -                 0% 647.872,72       
Quart 9,14             1.015       926.829,35       100% 0% 926.829,35       

PMP 9,26             3.633       3.085.407,73    100% 1               178,63         0% 3.085.586,36    



 

 
 

 

 

D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004 i 15.6 del RD 
424/2017, l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de compte de la liquidació del 
pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel 
president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum 
de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.  
 
S’emet el següent : 

INFORME 
 
Primer. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les 
objeccions efectuades per la Intervenció. 
 
Dels informes de fiscalització o d’intervenció emesos, 3 són amb objeccions,  el detall 
dels quals és el següent : 
 

 
 
Segon.  Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. 
 
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a 
justificar. 
 
Tercer. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. 
 
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de 
caixa fixa. 
 
Quart. El RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local disposa en l’article 4.3 que l’òrgan 
interventor disposarà d’un model de control eficaç i per això se l’hi hauran d’habilitar 
els mitjans necessaris i suficients. 
 
L’exercici adequat de les funcions pròpies de la Intervenció municipal està relacionat 
directament amb el personal que s’adscrigui, amb un grau de formació i amb els 
mitjans materials disponibles, trobant-se el control intern sobre despeses i ingressos 
condicionat a l’assignació de majors recursos. 
 
La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmic financera i 
pressupostària i la de comptabilitat, tresoreria i recaptació són funcions públiques 
necessàries en totes les  
 
Corporacions Locals, segons l’article 92 bis de Llei reguladora de Bases de Règim Local, 
i per tant haurien de ser àrees prioritàries en l’assignació de recursos humans i 
materials suficients i adequats, de manera que es permeti la prestació de les 
esmentades funcions amb les suficients garanties.  
 
Per tant, i tal i com disposa l’article 40.1 de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, 
en relació a la responsabilitat comptable que “No hi haurà lloc a l'exigència de 
responsabilitat subsidiària quan es provi que el presumpte responsable no va poder 
complir les obligacions, l'omissió  de la qual és causa d'aquella, amb els mitjans 
personals i materials que tingui a la seva disposició en el moment de produir-se els 
fets.” 
  

El Ple resta assabentat.  
 

Expedient Concepte Data informe Data acord Organ
Import (IVA 
inclòs) Motiu Modalitat despesa

X2021000146 Servei impressió 27/01/2021 28/01/2021 Alcaldia 2.480,40 € Manca exp. contractació Contractació
x2021000255 Adquisició material 23/02/2021 24/02/2021 Alcaldia 2.256,95 € Manca exp. contractació Contractació
x2021001419 Servei substitucions 16/11/2021 22/11/2021 Alcaldia 2.267,30 € Manca exp. contractació Contractació



 

 
 

 

 

 
11. 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 dec rets d’Alcaldia 
relatiu a personal següents: 
 
Decret 70/2022 
 
Es rectifica d’ofici l’error material del Decret d’Alcaldia 61/2022, de 24 de gener, pel 
que fa a la data d’inici de la jornada laboral de la Sra. ......, tècnica auxiliar de 
biblioteca ja que en comptes del dia 24 de gener de 2022 és el dia 1 de febrer de 
2022”.  
 
Decret  85/2022 
 
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent el Sr. ........ com a peó de 
manteniment, amb una jornada laboral de 40hores setmanals i amb efectes des del 
dia 1 de febrer de 2022 fins a la reincorporació del Sr. ........, que es troba de baixa 
per malaltia. 
 
Modalitat del contracte: interinitat per substituir la jornada de treball del Sr. .........   
 
Decret 87/2022 
 
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. ....... com a netejadora, 
amb una jornada laboral de 35hores setmanals i amb efectes des del dia 1 de febrer 
de 2022 fins a la reincorporació de la Sra. ........, que es troba de baixa per malaltia. 
 
Modalitat del contracte: interinitat per substituir la jornada de treball de la Sra. ....... 
 
Decret 95/2022 
 
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. .......  com a operària 
de menjador, amb una jornada laboral de 30hores setmanals i amb efectes des del 
dia 1 de febrer de 2022 fins a la reincorporació de la Sra. ......, que es troba de baixa 
per malaltia. 
 
Modalitat del contracte: interinitat per substituir la jornada de treball de la Sra. ..... 
 
Decret 105/2022 
 
S’extingeix el contracte de treball amb la Sra. ......., tècnica auxiliar de biblioteca, a 
partir del dia 31 de gener de 2022. 
 
Decret 106/2022 
 
S’extingeix el contracte de treball amb el Sr. ......, tècnic auxiliar  de biblioteca, a 
partir del dia 31 de gener de 2022. 
 
 
 



 

 
 

 

 

Decret 112/2022 
 
Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. ...... per ocupar la 
plaça de tècnica auxiliar de biblioteca que figura vacant a la plantilla orgànica 
municipal. 
 
Modalitat del contracte: interinitat fins a la cobertura definitiva de la plaça o la seva 
amortització, amb efectes a partir del dia 1 de febrer de 2022 i amb una jornada de 
treball de 37,5 hores setmanals.  
 
Decret 120/2022 
 
S’amplia la jornada de treball de la Sra. ......., educadora de les escoles bressol 
municipals de Celrà de 25 hores a 37,5 hores setmanals, amb efectes des del dia 1 
de febrer fins al dia 8 de febrer de 2022 (inclòs). 
 
Decret 149/2022 
 
A sol·licitud de la interessada, a partir del dia 8 de febrer de 2022 s’extingeix el 
contracte de treball amb la Sra. ......, operària de menjador. 
 
Decret 210/2022 
 
S’amplia la jornada de treball de la Sra. ....., educadora de les escoles bressol 
municipals de Celrà de 25 hores setmanals a 37,5 hores setmanals, amb efectes des 
del dia 17 de febrer de 2022 i fins a la reincorporació de la Sra. ......, que es troba 
de baixa mèdica.  
 
El Ple resta assabentat.  
 
12. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA. 
 
Es dóna compte dels dec rets d’Alcaldia que abasten del número 144/2022, de 4 de 
febrer, fins al número 268/2022, de 2 de març, i que són els següents: 
 

Nº de Decret Títol Àrea 

2022DECR000268 DEC CONVOCATORIA PLE 8 DE MARÇ DE 2022 02032022 
SGI - SECRETARIA 

GENERAL I 
INTERVENCIÓ 

2022DECR000267 DEC RECONEIXEMENT OBLIG I ORDENAR PAGAMENT CERTIF 3 NOU 
VAS CC GIRONES 28022022 

CON - 
CONTRACTACIÓ 

2022DECR000266 DEC ALTES I BAIXES EB QUOTA MARÇ 01032022 INT - 
INTERVENCIO 

2022DECR000265 
DEC TRASPAS DRET FUNERARI NINXOL 107 1 i 2 SRA. JUANOLA 

28022022 

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2022DECR000264 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI SUPORT TÈCNIC 01032022 CON - 
CONTRACTACIÓ 

2022DECR000263 
SOL·LICITUD D'UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A 

LA CREACIÓ DE PÚBLICS PER A LA CULTURA 2022 

CU - CULTURA, 
FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2022DECR000262 DEC APROVACIO FACTURES F2022-08 02032022 
SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2022DECR000261 DEC AUTORITZACIO ACTUACIO FORESTAL 22022022 
MA - MEDI 
AMBIENT 

2022DECR000260 
DEC INCOACIO EXPEDIENT MODIFICACIO ORDENANÇA SANEJAMENT 

23022022 
CON - 

CONTRACTACIÓ 



 

 
 

 

 

Nº de Decret Títol Àrea 

2022DECR000259 
AUTORITZACIÓ ÚS SALA D'ENTITATS ELS DIES 3 D'ABRIL, 22 DE MAIG 

I 12 DE JUNY DE 2022 

CU - CULTURA, 
FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2022DECR000258 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN 

COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA 

CU - CULTURA, 
FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2022DECR000257 
AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LA SALA POLIVALENT DEL TEATRE ATENEU EL 

DIA 10 DE MARÇ DE 2022 

CU - CULTURA, 
FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2022DECR000256 AUTORITZACIÓ ÚS SALA POLIVALENT TEATRE ATENEU EL DIA 9 DE  
MARÇ DE 2022 

CU - CULTURA, 
FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2022DECR000255 DEC ALEGACIONS PROGRAMA ACA 25022022 
SGI - SECRETARIA 

GENERAL  

2022DECR000254 DEC TAXA RESERVA PLAÇA TAXI LLIC 1 2022 24022022 
SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2022DECR000253 DEC REFORMA DE CUINA CONGOST 65 24022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000252 DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES BALMES 2 24022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000251 DEC DEVOLUCIO GARANTIA BENS PUBLICS 24022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000250 DEC CONTRACTACIO PINDOLES COMERCIALS 18022022 

PECO - 
PROMOCIÓ 

ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ, 
COMERÇ I 
CONSUM 

2022DECR000249 DEC EMISSIO TARJETA APARCAMENT SS - SERVEIS 
SOCIALS 

2022DECR000248 DEC TARGETA APARCAMENT SR. REIXACH 25022022 SS - SERVEIS 
SOCIALS 

2022DECR000247 DEC FORMACIO ESTHER BARNEDA 25022022 RH - RECURSOS 
HUMANS 

2022DECR000246 DEC FORMACIÓ PERE SUBIRANA 25022022 
RH - RECURSOS 

HUMANS 

2022DECR000245 DEC BAIXA ESCOLA BRESSOL PER IMPAGAMENT 2 QUOTES 25022022 
INT - 

INTERVENCIO 

2022DECR000244 DEC DEVOLUCIO GARANTIA BENS PUBLICS 24022022 
SGI - SECRETARIA 

GENERAL I 
INTERVENCIÓ 

2022DECR000243 DEC INCOACIO PROCEDIMENT SANCIONADOR OROS 28022022 
SGI - SECRETARIA 

GENERAL I 
INTERVENCIÓ 

2022DECR000242 DEC CONSUM GENER22 BAR CIVIC D PARE 28022022 
SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2022DECR000241 AUTORITZACIÓ ÚS TEATRE ATENEU EL DIA 26 DE MARÇ DE 2022 
CU - CULTURA, 

FESTES, SERVEIS 
CULTURALS 

2022DECR000240 DEC PAVIMENT EXTERIOR NAUS PIRINEUS 24022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI,  

2022DECR000239 DEC INCOACIO PROCEDIMENT RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
24022022 

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2022DECR000238 
DEC APROVACIO RETRIBUCIONS ASSISTENCIA A ORGANS GOVERN 

FEBRER 15022022 
RH - RECURSOS 

HUMANS 

2022DECR000237 DEC CONVOCATORIA CID: 1 DE MARÇ DE 2022 24022022 
SGI - SECRETARIA 

GENERAL I 
INTERVENCIÓ 



 

 
 

 

 

Nº de Decret Títol Àrea 

2022DECR000236 
DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIOQUES NARCIS MONTURIOL 

4 24022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000235 DEC CONVOCATORIA JGL: 1 DE MARÇ DE 2022 24022022 CON - 
CONTRACTACIÓ 

2022DECR000234 DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIOQUES GIRONES 6 
24022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000233 
PROPOSTA DECREC CHRISTIAN TUBAU CLLUB DE LECTURA 

BIBLIOTECA 
CU - CULTURA, 

FESTES, SERVEIS 

2022DECR000232 DEC AUTORITZACIÓ DEL MOLL EL DIA 4 DE MARÇ DE 2022 23022022 JO - JOVENTUT 

2022DECR000231 AUTORITZACIÓ PAS TRIATLON TRADEINN EL DIA 8 DE MAIG DE 2022 ES - ESPORTS 

2022DECR000230 DEC APROVACIO ANNEX CONVENI BUS NIT ANY 2021 23022022 
CON - 

CONTRACTACIÓ 

2022DECR000229 DEC CTE MENOR SERVEIS MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL CELRA 
22022022 

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2022DECR000228 DEC ATORGAMENT CONTRACTE MENOR ESPECTACLE "SÓC UNA NOU" 
23032022 

CU - CULTURA, 
FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2022DECR000227 
DEC LIQUIDACIO ERRONIA MENJADOR EB ZAIDA RODRIGUEZ 

22022022 
INT - 

INTERVENCIO 

2022DECR000226 DEC BAIXA II 22022022 
HAB - PADRÓ 
D'HABITANTS 

2022DECR000225 DEC APROVACIO NOMINA FEBRER 22022022 RH - RECURSOS 
HUMANS 

2022DECR000224 DEC APROVACIO FACTURES F2022-07 22022022 
SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2022DECR000223 
DEC ATORGAMENT CONTRACTE MENOR ESPECTACLE "ACCIONS DE 

RESISTÈNCIA" 

CU - CULTURA, 
FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2022DECR000222 DEC INSTAL·LACIO PROVISIONAL NAU LONA  22022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000221 
DEC NOMENAMENT FUNCIONARIA DE CARRERA MARIA ROURA 

14022022 
RH - RECURSOS 

HUMANS 

2022DECR000220 
DEC TELECTA MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS 

15022022 

SPU - SERVEIS 
PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTUR
A URBANES, 

SUBMINISTRAMEN
T 

2022DECR000219 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA CABANYA 18 21022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000218 DEC CANVIAR PORTA GARATGE CANIGO 9 LOCAL 3 21022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI,  

2022DECR000217 
DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES JOAN SALVAT 

PAPASSEIT 9 21022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 

2022DECR000216 DEC OBERTURA RASA CARRER PIRINEUS 9 21022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000215 DEC ACOLLIMENT SUBVENCIÓ DIPSALUT PM07 CONDICIONS I ESTILS 
DE VIDA 2022 PER OMAP CELRÀ 21022022 

SAP - SERVEIS 
ATENCIO 

PERSONES 



 

 
 

 

 

Nº de Decret Títol Àrea 

2022DECR000214 DEC  SECE SUBMINISTRAMENT I INSTAL 3 FANALS 18022022 

SPU - SERVEIS 
PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTUR
A URBANES, 

SUBMINISTRAMEN
T 

2022DECR000213 DEC PAGAMENT TAXA BOP ANUNCI PADRO ESCOMBRARIES 2022 
18022022 

SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2022DECR000212 DEC ALTA OPERADOR IDCAT 17022022 

TIC - 
INFORMÀTICA I 

NOVES 
TECNOLOGIES 

2022DECR000211 ATORGAMENT CONTRACTE MENOR SERVEI ESPECTACLE "TRANSBORD" CU - CULTURA 

2022DECR000210 DEC AMPLIACIO JORNADA DE TREBALL SRA. BATLLOSERA 18022022 
RH - RECURSOS 

HUMANS 

2022DECR000209 DEC RECONEIX OBLIGACIO I ORDENAR PAGAMENT FAC OBJECCIONS 
18022022 

SPU - SERVEIS 
PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTUR
A URBANES, 

SUBMINISTRAMEN
T 

2022DECR000208 70 EDICIÓ RALLY COSTA BRAVA ES - ESPORTS 

2022DECR000207 DEC INCOACIO BROSCARU 18022022 
SGI - SECRETARIA 

GENERAL I 
INTERVENCIÓ 

2022DECR000206 ATORGAMENT CONTRACTE MENOR SERVEI REDACCIÓ PROJECTE 
MILLORA SKATEPARK 

ES - ESPORTS 

2022DECR000205 ESMENA ERROR DE TRANSCRIPCIÓ DECRET 191/2022 MA - MEDI 
AMBIENT 

2022DECR000204 
DEC APROVACIO MERCAT  PARADES FIXES 1R SEMESTRE 2022 

17022022 

SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2022DECR000203 DEC INSTALACIONS CELRA_MATERIAL REPARACIONS 15022022 

SPU - SERVEIS 
PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTUR
A URBANES, 

SUBMINISTRAMEN
T 

2022DECR000202 DEC CTE MENOR OBRES MODIF BOCA INCENDIS ATENEU 17022022 
SGI - SECRETARIA 

GENERAL I 
INTERVENCIÓ 

2022DECR000201 
DEC CTE MENOR SERVEIS TEXT REFOS PROJECTE ACCES TORRE 

DESVERN 14022022 

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2022DECR000200 
DEC CTE MENOR SERVEIS SUBSTITUCIO CUPULA CAMP FUTBOL 

16022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000199 DEC APROVACIO REMESA 2022-05 17022022 
SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2022DECR000198 
CONCESSIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER L'ESPECTACLE "LA 

INFANTICIDA" 
CU - CULTURA, 

FESTES, SERVEIS  

2022DECR000197 DEC DEVOLUCIO FIANÇA RESIDUS CONSTRUCCIO 15022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000196 ATORGAMENT CONTRACTE MENOR SERVEI RETOLACIÓ PORTES DEL 
PAVELLÓ 

ES - ESPORTS 

2022DECR000195 DEC TRANSP REIXACH ACONDICIONAMENT PATIS EBM TRAPELLES I 
EBM GINJOLS 10022022 

SPU - SERVEIS 
PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTUR
A URBANES, 

SUBMINISTRAMEN
T 

2022DECR000194 
DEC PARALITZACIO TERMINIS TRAMITACIO LLICENCIA AMPL I REHAB 

NAU IND PIRINEUS 97 10022022 
URB - 

URBANISME,  



 

 
 

 

 

Nº de Decret Títol Àrea 

2022DECR000193 
DEC APROVACIO MOD PRESSUPOST 2022-01 INCORPORACIO 

ROMANENTS DE CREDIT 15022022 

SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2022DECR000192 DEC  SUBMINISTRAMENT BOMBA XIQUEN AIGUES FECALS EDAR 
16022022 

ST - SERVEIS 
TECNICS 

2022DECR000191 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CONSERVACIÓ MEDI NATURAL DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 

MA - MEDI 
AMBIENT 

2022DECR000190 
ATORGAMENT CONTRACTE MENOR SERVEI D'INSTAL·LACIÓ DE 

CORTINES A L'EB TRAPELLES 

ENS - EDUCACIÓ, 
FORMACIÓ DE LES 

PERSONES 

2022DECR000189 DEC ADQUISICIO NINXOL 313 1R SR JOAN FERRER 14022022 SGI - SECRETARIA 
GENERAL 

2022DECR000188 DEC TARGETA APARCAMENT SR. MOHAMED 14022022 SS - SERVEIS 
SOCIALS 

2022DECR000187 
DEC APROVACIO HORES EXTRES, COMP. PROD. I GRATIFICACIONS 

GENER 14022022 
RH - RECURSOS 

HUMANS 

2022DECR000186 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA PARETS 2 10022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000185 CONTRACTE MENOR PER A L'ADQUISICIO DE LLIBRES 2022 
CU - CULTURA, 

FESTES, SERVEIS 
CULTURALS 

2022DECR000184 DEC DEVOL GARANTIA LLOP GESTIO ACTIV FISICOESPORTIVES 
11022022 

ES - ESPORTS 

2022DECR000183 DEC REPACIO BOMBA 4 BOMBAMENT EDAR 14022022 ST - SERVEIS 
TECNICS 

2022DECR000182 DEC SUBV REDACCIO ACTUALITZACIO PLA HABITATGE 10022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000181 ATORGAMENT CONTRACTE JORNADA FORMATIVA EN EDUCACIÓ 
14022022 

ENS - EDUCACIÓ, 
FORMACIÓ DE LES 

PERSONES 

2022DECR000180 DEC 1ERA UTILITZACIO NAU INDUSTRIAL TRAMUNTANA 10 10022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000179 DEC SERGIO CORRAL MOTORITZACIO PERSIANES CEIP AULET 
10022022 

SPU - SERVEIS 
PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTUR
A URBANES, 

SUBMINISTRAMEN
T 

2022DECR000178 DEC INCIDENCIES DANSA REMESA GENER-MARÇ 2022 -CID- RIGAU- 
19012022 

SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2022DECR000177 DEC ORDRE DEL DIA JUNTA DE GOVERN  15022022 
SGI - SECRETARIA 

GENERAL I 
INTERVENCIÓ 

2022DECR000176 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DE L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL PER A LA MODERNITZACIÓ D'INFRAESTRUCTURES D'ARTS 

ESCÈNIQUES 

CU - CULTURA, 
FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2022DECR000175 DEC TELECTA 3 INST ALARMES I CARTELLS INDICADORS 07022022 

SPU - SERVEIS 
PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTUR
A URBANES, 

SUBMINISTRAMEN
T 

2022DECR000174 DEC GENER-MARÇ 2022  BAIXA PER ERROR SUSANNA ROCH 10022022 
SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2022DECR000173 
DEC CONCESSIÓ AJUT ECONÒMIC URGÈNCIA SOCIAL 1-2022 

02022022 
SS - SERVEIS 

SOCIALS 

2022DECR000172 DEC INCOACIO CONTRACTE SERVEIS DISCIPLINES DANSA 07022022 
CON - 

CONTRACTACIÓ 

2022DECR000171 DEC DECRET APROVACIO RELACIO 2022-04 09022022 
SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA 



 

 
 

 

 

Nº de Decret Títol Àrea 

2022DECR000170 DEC WOLF CONTROL VIGILANCIA URGENT ESPAIS MUNICIPALS 
09022022 

SPU - SERVEIS 
PÚBLICS, 

INFRAESTRUCTUR
A URBANES, 

SUBMINISTRAMEN
T 

2022DECR000169 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR ESPECTACLE "KL'AA LA TEVA 
CANÇÓ" 09022022 

CU - CULTURA, 
FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2022DECR000168 DEC AUTORITZACIO D'ÚS SALA POLIVALENT ATENEU EL DIA 19 DE 
FEBRER DE 2022 08022022 

CU - CULTURA, 
FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2022DECR000167 AUTORITZACIÓ TEATRE ATENEU EL DIA 11 DE FEBRER DE 2022 
CU - CULTURA, 

FESTES, SERVEIS 
CULTURALS 

2022DECR000166 DEC DIETES PER NOMINA FEBRER 2022 04022022 RH - RECURSOS 
HUMANS 

2022DECR000165 DEC APROVACIO NOMINA COMPLEMENTARIA GENER 09022022 RH - RECURSOS 
HUMANS 

2022DECR000164 DEC APROVACIO LIQUIDACIO PRESSUPOST 2021 01022022 
SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2022DECR000163 DEC RECONEIX OBLIGACIO I ORDENAR PAG TAXA ANUNCI BOP PREMI 
PORTA A PORTA 08022022 

MA - MEDI 
AMBIENT 

2022DECR000162 DEC MODIFICACIO ACTUACIO I ICIO DECRET 1235_2021 01022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000161 DEC CONTRATE MENOR PRIVAT ESPECTACLE "EL GEGANT DEL PI" EL 
DIA 12 DE FEBRER DE 2022 

CU - CULTURA, 
FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2022DECR000160 DEC INCOACIO RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 08022022 
SGI - SECRETARIA 

GENERAL I 
INTERVENCIÓ 

2022DECR000159 DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 08022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000158 DEC DEVOLUCIO PER DUPLICAT MEDICHEM 27012022 INT - 
INTERVENCIO 

2022DECR000157 DEC LIQUIDACIONS MENJADOR GENER 07022022 INT - 
INTERVENCIO 

2022DECR000156 DEC REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE JOSE CHUECOS 07022022 SGI - SECRETARIA 
GENERAL  

2022DECR000155 DEC REFORMA SUPERMERCAT PLAMOS 152 07022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

2022DECR000154 DEC SOLICITUD SUBVENCIO 02022022 
PAC - 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

2022DECR000153 DEC SUBMINISTRAMENT CINC CAVALLETS PER A L'ESCOLA D'ART 
07022022 

CU - CULTURA, 
FESTES, SERVEIS 

CULTURALS 

2022DECR000152 DEC REQUERIMENT RETIRADA VEHICLE 07022022 
SGI - SECRETARIA 

GENERAL I 
INTERVENCIÓ 

2022DECR000151 
DEC CTE MENOR SUBMINISTRAMENT ADQUISICIO PAVIMENT PISCINA 

28012022 

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2022DECR000150 DEC SOLICITUD SUBVENCIO 10012022 CON - 
CONTRACTACIÓ 

2022DECR000149 DEC FINALITZACIO RELACIO LABORAL SRA. VIVANCOS 04022022 RH - RECURSOS 
HUMANS 

2022DECR000148 DEC ACOLLIMENT SUBVENCIO RESTAURACIO I CONSERVACIO BENS 
IMMOBLES 2022 04022022 

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I 

INTERVENCIÓ 



 

 
 

 

 

2022DECR000147 
DEC APROVACIO COMPTES ANUALS RECAPTACIO XALOC 2021 

04022022 

SEC - SERVEIS 
ECONÒMICS I 
TRESORERIA 

2022DECR000146 DEC servei TRANSPORT DE FANGS A COMPOSTATGE OLOT EDAR 
04022022 

ST - SERVEIS 
TECNICS 

2022DECR000145 DEC APROVACIO MEM VALORADA PLANTA QUARTA I COBERTA CENTRE 
CULTURAL 04022022 

SGI - SECRETARIA 
GENERAL I 

INTERVENCIÓ 

2022DECR000144 DEC ACTIVITAT DE BAR RESTAURANT 03022022 

URB - 
URBANISME, 

SERVEIS 
TERRITORI, 
ACTIVITATS 

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

 La Sra. Mariona Salvador, tècnica de Joventut, plega aquesta setmana de 
treballar a l’Ajuntament perquè li ha sorgit una oportunitat per treballar a 
l’Ajuntament de Girona. En els deu anys que ha treballat a Celrà es pot dir 
que pràcticament ha tirat endavant quasi tots els projectes que té actualment 
l’àrea: Quetzal, Aula2, aula d’estudi, Local Jove i també a l’Institut.  Destaca 
que fa anys va revifar l’impuls del jovent de Celrà i va ajudar molt en la creació 
de l’espai del Moll.  Per tant, que l’àrea de Joventut i el jovent de Celrà sigui 
avui com són es deu en bona part a ella.  Li desitgem tot l’encert i sort en 
aquesta nova etapa.  

 
 Jovent de Celrà:  el passat divendres, i després de dos anys de pandèmia, es 

va tornar a reobrir el local del Moll amb la celebració d’una festa. Va estar 
molt ben organitzada i això és molt bon senyal de cares als actes de la Festa 
Major que el jovent té previst organitzar . 

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

 Dimarts passat va tenir lloc una jornada informativa entorn l’Aliança 360 amb 
el Sr. Iglesias, doctor en Pedagogia a la Universitat de Girona, a la qual van 
assistir-hi totes les escoles de Celrà, les AFA respectives, Institut, escoles 
bressol, Esplai, tècnica d’Esport, Joventut i Escola Municipal de Dansa. La 
formació girava al voltant de la creació d’un ecosistema educatiu per avançar 
plegats cap a una forma coherent com a municipi en temes educatius. I 
aquesta formació ha dotat de contingut i eines l’objectiu educatiu municipal 
d’aquest curs:  gènere i sexualitat. 

 
 El dia 19 de març, a través de l’Aliança 360 i amb el col·lectiu Lo Relacional,  

es farà una formació (de 9 h a 13 h al primer pis de l’Ateneu i oberta a la 



 

 
 

 

 

ciutadania) de gènere i sexualitat per tal de poder continuar cap a una 
educació plenament feminista  i on totes les diversitats siguin vistes com a 
oportunitats.    

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

 Avui és 8 de març i s’han realitzat diverses activitats al poble.  Ahir es va 
gravar a la ràdio una tertúlia amb dones de Celrà on parlaven de la precarietat 
laboral de les dones. Aquest programa es penjarà a youtube  i també s’emetrà 
per Ràdio Celrà. 

 
 Avui a les 13 hores, a la Plaça Maria Mercè Marçal, s’ha fet una lectura de 

textos d’aquesta autora i del seu llegat feminista. Hi han participat joves de 
l’Institut, Connexió Papyrus i el grup 8M de dones de Celrà.  
 

 A Connexió Papyrus s’habilitarà un espai dedicat a dones escriptores 
rellevants. 
 

 Avui a Can Ponac ha tingut lloc una caminada i aquesta tarda l’Associació de  
Comerciants ha donat un petit obsequi a totes les dones assistents al casal. 
Més tard ha convidat tothom a una xocolatada. 
 

 Les comissions de coeducació i gènere de les AFA de les escoles Aulet i 
Falgueres han volgut visibilitzar i reivindicar el feminisme i denunciar el 
sexisme que encara continua molt present en diferents formes de la nostra 
societat. A tal efecte,  han demanat que la gent passegi pels carrers del 
municipi per comprovar quants carrers porten nom de dona i el resultat ha 
estat tan sols de 7.  

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

 L’ajuntament ha participat en un projecte d’empoderament cultural de joves 
anomenat Stalkers, que ha seleccionat dos joves de Celrà per tal de compartir 
coneixements sobre curadoria, programació i models organitzatius en el camp 
de la gestió cultural. I finalitzarà amb la realització d’un espectacle a Celrà.  

 
 S’estan mantenint reunions per organitzar activitats culturals, com Bernat 

Banyut i Desembre en Dansa i actes de la Festa Major. 
 

 Programació: aquest diumenge hi ha l’Aplec de la Sardana i destaca dos 
espectacles familiars i que han guanyat premis respectius. Un és Las Cotton i 
l’altre Sopa de pedres. 

 
 



 

 
 

 

 

COOPERACIÓ 
 

 Guerra d’Ucraïna: s’han posat en contacte amb el Fons de Cooperació per 
esbrinar quin  projecte hi havia pel que fa a l’assistència humanitària d’aquest 
conflicte. Tenen un i l’Ajuntament hi destinarà un 33 %  del pressupost de 
cooperació. Tan sols es destina aquesta quantitat perquè hi ha altres 
projectes de cooperació que l’Ajuntament hi participa des de fa anys i no els 
volen deixar de banda i també per precaució, doncs es desconeix l’evolució 
d’aquest conflicte i l’Ajuntament vol continuar apostant econòmicament 
també per les altres conseqüències que es pugui arribar a produir.  
 
D’altra banda, el poble de Celrà sempre s’ha caracteritzat per la seva 
solidaritat i cooperació i també es demostra ara el fet que hi ha iniciatives 
d’aportació de material  i habitatges per als refugiats. Però després de 
mantenir converses amb ONG de Girona aquestes han fet saber que, tot i 
que és molt bo que hi hagi aquesta voluntat d’ajudar, s’ha d’anar amb compte 
doncs moltes vegades el material que s’envia no sempre arriba i apareixen 
màfies, per la qual cosa tot s’ha de fer d’una manera molt ben organitzada.   
 
Pel que fa als diners que els diferents ajuntaments concedeixen a través del 
Fons de Cooperació, encara no se sap a què es destinaran però està clar que 
al tractar-se d’un organisme administratiu hi ha la certesa que hi arribaran.  
 

La senyora Sònia Fortià Martí, regidora de Gent Gran i Igualtat, intervé per desitjar-
li tota la sort a la Sra. Mariona Salvador en la nova etapa laboral que enceta, que li 
ha agradat molt treballar amb ella i que se la trobarà moltíssim a faltar.  

 
La senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Salut i Medi Ambient, diu el següent: 
 
MEDI AMBIENT 
 

 Memòria Porta a Porta. Pel que fa a les dades globals de les fraccions del 
2021, de la recollida domiciliària d’orgànica s’han recollit 550,76 tones 
(increment d’unes 9 tones respecte el 2020); envasos 202,34 tones 
(disminució d’unes 10 tones, aproximadament); paper i cartró 149,67 tones 
(disminució de 2 tones, aproximadament); vidre 124,46 tones (disminució 
de 14 tones, aproximadament); resta 504,52 tones (increment d’unes  3 
tones, aproximadament) i voluminosos 19,03 tones (disminució de 8 tones, 
aproximadament). 

 
 Caracteritzacions: FORM un 0,66 d’impropi. Això vol dir que de les 550,76 

tones de matèria orgànica tan sols 3,67 tones anuals no van ser orgànica. 
Això vol dir que continua havent-t’hi molt bona qualitat d’aquesta fracció 
segons els barems de l’Agència de Residus. 

 
 Pel que fa a les caracteritzacions d’envasos, la mitjana ponderada va ser de 

16,58 i l’Agència de Residus marca el límit sobre el 20 %, per la qual cosa se 
segueix amb molt bona mitjana quant a les caracteritzacions.  

 
 Pel que fa a les bosses abandonades, el 2019 es van recollir unes 116 tones 

i el 2020, en ple pic de la Covid, es van recollir 149 tones. El 2021, i després 



 

 
 

 

 

de totes les campanyes de sensibilització i sancionadores  que s’han realitzat, 
s’ha tornat novament a les dades del 2019. 

 
Pel que fa a la campanya que es va iniciar fa uns dos mesos aproximadament 
per  detectar les bosses abandonades i residus al carrer, que es va enviar la 
carta informativa per tal que els que no participen s’hi incorporin al sistema 
de recollida porta a porta, ara s’estan revisant les participacions de les 
primeres cartes enviades. Properament donarà a conèixer tota l’evolució quan 
disposi de més informació.   
 

 Àrea d’emergència: abans del tancament era un punt incontrolat 
d’abocaments de residus ja que el 2018 es van recollir 152 tones i al 2021 
66 tones.  Aquest ja no es un punt que es consideri que genera problemes.  

 
 Ens hem acollit a la subvenció de la Diputació de Girona pel projecte de 

controls de l’acció de la flora invasora al municipi de Celrà, per un import de 
9655,80 Euros  (IVA inclòs) i que ha de servir per eradicar les espècies 
invasores . 

 
 L’Ajuntament ha concedit una subvenció a l’Associació de Benestar Animal de 

Celrà per un import de 6.000 Euros per tal de poder controlar les colònies de 
gats de carrer.  

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

 Del 6 al 10 d’abril se celebraran diferents actes i activitats esportives per 
commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física, l’Esport i la Salut. 

 
 Piscina: tant des del Consell Comarcal com de l’Ajuntament s’ha fet el 

seguiment de les obres i de la resolució del contracte de l’empresa que les va 
iniciar. Hi ha hagut un nou procés d’adjudicació de l’obra pendent, que ja s’ha 
adjudicat, i es firmarà el contracte aquesta setmana. Sembla una empresa 
molt seriosa i s’han compromès a acabar les obres en dos mesos.   

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

 Aquests dos primers mesos de l’any el Servei d’Ocupació ja ha rebut 74 
ofertes de treball, de les quals algunes encara estan actives i des de l’àrea ja 
s’estan buscant els perfils que s’hi puguin adaptar.  Per ara s’hi han inserit 
17 persones (57 % de Celrà) i pot ser degut a l’ampliació de les empreses 
del polígon que fa que hi hagi un nombre tan elevat de persones aquests 
primers mesos de l’any. 

 
 Atur: al febrer de 2021 hi havia 249 persones apuntades i al 2022 hi ha 157, 

la qual cosa implica una reducció del 36  %. La contractació també ha pujat 
ja que si al febrer de 2021 es van contractar 167 persones a Celrà, enguany 
han estat 246 persones (un 47 % més en relació amb l’any passat). 

 



 

 
 

 

 

 Es continuen fent formacions i pel mes de març hi ha previstes píndoles 
formatives per a comerciants i aquest dijous una formació específica amb el 
Consell Comarcal sobre com fer certificats digitals. Pels mesos d’abril i maig, 
hi haurà formació sobre xarxes socials i comunicació de l’empresa i instagram 
per a petits negocis.   

 
HABITATGE 
 

 L’Ajuntament està fent les gestions oportunes per veure quina és la millor 
manera d’aconseguir habitatge de lloguer social. La Sareb ara s’ha compromès 
a informar-nos d’altres habitatges d’aquestes característiques que tinguin 
situats en diferents punts del municipi. I també ha informat que hi ha alguna 
regulació estatal que permetrà la compra d’aquest tipus d’habitatges per part 
dels ajuntaments. 
I sembla ser que amb la Next Generation també hi haurà subvencions per a 
la construcció d’habitatges de lloguer social, però surten el mes de juny i cal 
que hi hagi abans un avantprojecte.  

 
L’alcalde informa del següent:  
 

 Va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal, a la qual va 
assistir el president de l’ACA, i on es van presentar les futures inversions al 
territori. 

 
 Demà té prevista una reunió amb les empreses del polígon i els serveis jurídics 

per tirar endavant el conveni de l’ampliació de la depuradora. 
 

 Variant: el mes de febrer hi havia un compromís de la Generalitat de 
Catalunya per donar-nos un projecte però això finalment no ha succeït i el dia 
17 de març ja ha demanat tenir una reunió amb ells per tal d’esbrinar què 
està passant amb aquesta situació.  
 

 Ha assistit a la conferència de la consellera de Drets Socials i Habitatge per a 
la presentació de la Next Generation, que té línies molt importants tant per a 
l’administració com per a la població. Se subvencionen obres des de febrer de 
2020 fins al 2023 
 

 A l’últim Consell d’Alcaldes van informar que en el proper hi seria el conseller 
d’Interior. A partir d’aquí ha convocat una reunió amb els alcaldes de la Llera 
del Ter per exposar les demandes que se li faran al conseller sobre el territori 
d’aquests municipis.  

 
14. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT. 
 
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per 
raó d’urgència a la consideració del Ple municipal un assumpte no comprès dins de 
l’ordre del dia i que correspon a la Declaració contra la guerra d’Ucraïna. 
 
La urgència, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Daniel Jimenez Elvira, regidor de Compromís 
Nacional i Internacional i Cultura, que fa una lectura del manifest del Fons de 



 

 
 

 

 

Cooperació. Lamenta els assumptes de caràcter urgent pel fet que els regidors de 
l’oposició no tenen molt temps per poder analitzar els textos. És urgent perquè quan 
va començar el conflicte el dia 24 de febrer el Fons de Cooperació ja va fer un primer 
comunicat però en aquests deu dies que han passat ja ha quedat obsolet (parlava de 
la invasió d’una part de territori i no de tota Ucraïna) i per això s’ha considerat més 
prudent esperar nous esdeveniments fins ahir, que el van redactar i que es presenta 
ara al Ple.       
 
14.1 DECLARACIÓ CONTRA LA GUERRA D'UCRAÏNA (expedient x2022000421). 

 
Davant la invasió i el bombardeig d’Ucraïna per part de l’exèrcit de Rússia, la situació de 
guerra oberta a Ucraïna i la seva possible extensió en l’àmbit regional, manifestem: 
 
El conflicte entre Rússia i Ucraïna és un conflicte polièdric en el qual els aspectes històrics, 
culturals, geopolítics i econòmics es creuen en un possible escenari d’enfrontament entre 
Rússia i l’OTAN. 
Aquesta gran complexitat requereix una responsabilitat de la mateixa dimensió a l’hora de 
trobar-hi una sortida pacífica, no només per part dels actors directament implicats sinó que 
també de tots els que poden tenir un paper destacat, en especial per la Unió Europea, per tal 
de generar espais de negociació, cooperació i acord. 
 
El trencament de la política de blocs que va representar la caiguda del mur de Berlín el 1989 
i el consegüent pas d’un ordre mundial bipolar a un de multipolar, donava l’oportunitat a 
entomar els processos d’emancipació nacional i la resolució pacífica dels conflictes des del 
diàleg, la cooperació i el multilateralisme. En aquest sentit, creiem que alinear-se amb un bloc 
militar no contribueix a enfortir aquesta voluntat de resoldre els conflictes de manera pacífica 
i dialogada. 
 
Al contrari, augmenta el perill d’una guerra que ara ja torna a sacsejar Europa. 
 
La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució no violenta dels conflictes, 
tal com va mostrar de manera massiva les campanyes de solidaritat amb Bòsnia davant del 
conflicte dels Balcans ara fa 30 anys, de les manifestacions de la Plataforma Aturem la Guerra 
ara fa vint anys davant de la Guerra d’Iraq, o de les mobilitzacions d’ara fa cinc anys a favor 
de l’acollida de refugiats derivada de la crisi humanitària provocada per la Guerra de Síria. 
 
Per aquesta raó, i donant resposta a aquest anhel, des del municipalisme solidari creiem que 
cal contribuir a desescalar el conflicte i apostar per la desmilitarització de la zona i per 
l’establiment d’un diàleg enfocat a la construcció de pau. A dia d’avui, la seguretat i el lliure 
exercici de drets de la població civil està en perill, una situació que s’agreujarà molt més amb 
l’existència d’un conflicte bèl·lic obert, un fet que generarà de ben segur migracions forçades 
que caldrà atendre, violència contra la població civil i una crisi humanitària al cor d’Europa.  
 
Per tot això apel·lem a la comunitat internacional, en especial a la Unió Europea, a adoptar 
un paper de mediació per preservar la vida i els drets humans de tota la ciutadania de la 
regió. 

 
 
Hi ha les següents INTERVENCIONS: 
 
La senyora Anna Maria Coll Pascual, representant del GM FC-ERC-AM, que indica que 
li hagués agradat poder consensuar el contingut, i diu el següent:  
 

El grup d’Esquerra Republicana denuncia l’ofensiva militar de Rússia sobre la 
població d’Ucraïna i se suma a la crida per aturar immediatament aquests atacs 
bèl·lics. La solució a aquest conflicte ha d’estar d’acord amb la Carta de les 



 

 
 

 

 

Nacions Unides i passar per vies pacifiques i diplomàtiques. Defensem l’exercici 
del dret d’autodeterminació dels pobles i creiem que les fronteres d’Europa són 
modificables però mai sota amenaces, xantatge i invasió militar sinó sobre la 
base de processos democràtics i polítics. Reiterem la nostra oposició que l’Estat 
espanyol s’impliqui militarment. I, per acabar, enviem tota la solidaritat i escalf 
a la població d’Ucraïna així com a la comunitat ucraïnesa que viu a Catalunya. 

 
L’alcalde comenta que hi ha quatre famílies ucraïneses vivint al poble i, 
complementant la informació del regidor sobre la complexitat d’acollir famílies 
ucraïneses i refugiats, avui mateix s’ha rebut un protocol des de Serveis Socials per 
informar la població sobre com actuar a l’hora de voler acollir. Quan la informació 
sigui clara, es penjarà per les xarxes per tal que arribi a tothom.    
 
 
15. PRECS I PREGUNTES. 
 
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Miquel Rossell Molar, representant del GM FC-
ERC-AM, que pregunta si el mercat de reciclatge estarà tancat durant el mes de març. 
 
L’alcalde respon que actualment s’està realitzant la nova licitació del mercat i ha estat 
la mateixa associació la que ha decidit que, per posar ordre abans de la nova licitació, 
el tancarà durant aquestes setmanes i el tornarà a obrir el mes d’abril una mica més 
reestructurat. A l’hora de comunicar-ho a les xarxes socials, l’Associació ha escrit que 
tanca per qüestions administratives el que ha donat peu a pensar que ha estat 
l’Ajuntament qui ha pres aquesta decisió. Però no ha estat així.  
 
L’entitat ha tancat el mercat per tractar de manera interna els temes d’aforament de 
parades i per reorganitzar-les, però ha estat una decisió independent de 
l’Ajuntament.  
 
El Sr. Rossell pregunta que la parcel·la que hi ha entre la ITV i la carretera de Palamós 
serveix com a aparcament del mercat els dissabtes. Pregunta si entre setmana també 
té aquesta funció d’aparcament ja que sempre està plena de vehicles.  
 
El Sr. Bartis respon que fins als pins és de titularitat de la Generalitat i la zona verda 
de titularitat municipal.  
 
La Sra. Coll exposa que es comenta pel poble que es farà una nova pista de pàdel al 
costat de les pistes de tennis. 
 
L’alcalde respon que no els consta.  
 
El Sr. Bartis diu que el que sí s’estava plantejant, és posar una capa d’imprimació de 
resina a la pista de tennis i que evita el verdet durant el mal temps.  
 
Per finalitzar, la Sra. Coll agraeix la rapidesa a l’hora d’arreglar els desperfectes que 
hi havia al parc davant de l’escola bressol Gínjols, a la qual cosa el Sr. Bartis respon 
que més que arranjament, i per un tema de seguretat, s’han retirat els elements que 
estaven malmesos.  
 
 



 

 
 

 

 

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. 
 


