
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 6 
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a
Data: 12 de juliol de 2022
Horari: de 20.00 hores a 20.45 hores
Lloc: sala consistorial de la corporació

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 12 de juliol 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.

La  sessió  es  retransmet  en  directe  mitjançant  plataforma  youtube,  canal
Ajuntament de Celrà.

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

El  Sr.  David  Mas  Roselló,  representant  del  GM JXCELRÀ-JUNTS,  excusa la  seva
assistència.

Secretària 

Sra. Meritxell Vargas Sardà

També assisteix el Sr. Ramon Boada Oliveras, interventor de la corporació.



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 14 DE JUNY
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 12 assistents.  

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2021  (expedient
x2022000192).

1. Format per la Intervenció el Compte General de la corporació de l’exercici 2021,
per Decret d'Alcaldia 561/2022, de 6 de maig, es va convocar la Comissió Especial de
Comptes pel dia 31 de maig de 2022.

Aquest dia, el Compte General es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de
Comptes, que el va informar favorablement. 

2.  El  Compte  General,  amb  l'informe  de  la  Comissió,  es  va  exposar  al  públic
mitjançant un edicte que es va publicar al BOP de Girona número 108, de 7 de juny
de 2022 i al tauler electrònic (e-tauler) de la seu electrònica municipal des del 7 de
juny fins al dia 29 de juny de 2022 durant el qual els interessats podien presentar
reclamacions, objeccions o observacions.

3. Es va establir que si en el termini d’exposició no es presentaven reclamacions,
objeccions o observacions, s’elevaria directament al Ple el dictamen per aprovar el
Compte General 2021 sense necessitat de nova reunió de la Comissió, previ tràmit
de certificació per part de la secretaria municipal d’aquesta circumstància.

4.Durant aquest termini no se’n va presentar cap.

FONAMENTS DE DRET

1. S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al
212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.



2. L’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala que acompanyat
dels informes de la Comissió Especial de comptes i de les reclamacions formulades, el
Compte general se sotmetrà al Ple de la corporació per aprovar-lo abans del dia 1
d’octubre.

3. L’article 214.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala que les entitats
locals rendiran al Tribunal de Comptes el Compte general aprovat.

4. L’article 4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, disposa
que les corporacions locals han de remetre els comptes de cada exercici directament
a la Sindicatura de Comptes.

Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple d’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar el compte general de la corporació de l'exercici 2021, de conformitat
amb l’informe d’Intervenció, i remetre’l a la Sindicatura de Comptes.

Segon. Remetre el Compte General de la corporació a la Sindicatura de Comptes.

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

Vots a favor (12)

GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito,
Daniel  Jiménez  Elvira,  Montse  Carré  Dalmau,  Sònia  Fortià  Martí,  Albert  Lopez
Guàrdia, Aram Aymerich Besalú

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:

L’alcalde  detalla,  a  mode  de  resum,  el  procediment  seguit  en  l’aprovació  del
Compte General. Un cop exposat a informació pública i al no haver-hi al·legacions,
esdevé definitiu. 

3.  DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DE LA NUMERACIÓ DEL MUNICIPI  I
ALTA DE NOVA VIA DE DISSEMINAT (expedient x2022000939).

ANTECEDENTS DE FET

L’Ajuntament de Celrà té la voluntat d’aprovar la numeració del municipi, i de crear
unes noves vies per incorporar habitatges disseminats al padró d’habitants municipal.

S’han redactat uns plànols amb la numeració del municipi, indicant la creació d’una
via anomenada ‘paratge disseminat’  (amb codi  198)  corresponents als  habitatges



disseminats a incorporar al Padró Municipal d’habitants de Celrà, amb les pseudovies
següents: 

- Pseudovia Serra dels Àngels: Districte 1 Secció 1
- Pseudovia Cal Dineret: Districte 1 Secció 1
- Pseudovia Can Peric del Bosc: Districte 1 Secció 1
- Pseudovia Campdorà: Districte 1 Secció 3

En data 27 de juny de 2022, la arquitecta municipal ha emès informe.

FONAMENTS DE DRET

1.-  Resolució  de  29  d’abril  de  2020,  de  la  Subsecretaria,  pel  que  es  publica  la
Resolució  de  17  de  febrer  de  2020,  de  la  Presidència  de  l’Institut  Nacional
d’Estadística i de la  Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, pel que es
dicten instruccions tècniques als Ajuntament sobre la gestió del Padró municipal.

Concretament, l’article 14.5 d’aquesta resolució estableix que: ‘Los Ayuntamientos
deberán  mantener  actualizada  la  numeración  de  los  edificios,  tanto  en  las  vías
pertenecientes a núcleos de población como en la parte diseminada, debiendo estar
fijado en cada uno el número que le corresponda. Además, de acuerdo con el artículo
75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
deberán mantener la correspondiente cartografía digital o, en su defecto, referencia
precisa de las direcciones postales con la cartografía elaborada por la Administración
competente.’ I en defineix els criteris per a la numeració.

2.- De conformitat amb el que disposa l’article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques els interessats,
en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, poden al·legar i presentar
els documents i les justificacions que estimin pertinents.

3.- De conformitat amb el que disposa l’article 83 Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques  l’òrgan  al  que
correspon la resolució del procediment, quan la naturalesa d’aquest ho requereixi,
podrà acordar un període d’informació pública. A tal efecte, s’anunciarà en el Butlletí
Oficial de la Província, a fi de que qualsevol persona física o jurídica pugui examinar
el procediment. L’anunci assenyalarà el lloc d’exhibició i determinarà el termini per a
formular al·legacions, que en cap cas podrà ser inferior a vint dies.

Per tot això, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següents

ACORDS

Primer.- Aprovar les numeracions existents actualment dels carrers i vies públiques
del municipi de Celrà, de conformitat amb els plànols que figuren a l’expedient, als
efectes de donar-ne general coneixement. 

Segon.- Crear la via ‘paratge disseminat’ (amb codi 198) que inclourà els habitatges
disseminats a incorporar al Padró Municipal d’habitants de Celrà, amb les pseudovies
següents:

- Pseudovia Serra dels Àngels: Districte 1 Secció 1
- Pseudovia Cal Dineret: Districte 1 Secció 1
- Pseudovia Can Peric del Bosc: Districte 1 Secció 1
- Pseudovia Campdorà: Districte 1 Secció 3



Tercer.- Sotmetre els anteriors acords a un període d’informació pública mitjançant
un anunci que s’ha de publicar en el Butlletí  Oficial de la Província i  en el  tauler
d’anuncis de la corporació, per un termini de vint dies hàbils a comptar de l’endemà
de la seva publicació en el BOP, per a la formulació, si s’escau, de reclamacions i
al·legacions. En el supòsit de no formular-se al·legacions ni reclamacions en el tràmit
d’ informació pública l’acord inicial  esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar
nou  acord,  i  prèvia  certificació  de  dita  circumstància  per  part  de  la  secretaria
municipal.

Quart.-  Notificar  individualment  a  les  persones  interessades  dels  habitatges
disseminats que tenen alteració de numeració, per tal que, en el termini màxim de
quinze dies hàbils, a partir  de l’endemà de la recepció de dita notificació, puguin
al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.

Cinquè.-  Comunicar a l’Institut Nacional d’Estadística, a la gestió del Padró de la
Diputació de Girona i al Padró municipal, els anteriors acords un cop esdevinguin
definitius.

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

Vots a favor (12)

GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito,
Daniel  Jiménez  Elvira,  Montse  Carré  Dalmau,  Sònia  Fortià  Martí,  Albert  Lopez
Guàrdia, Aram Aymerich Besalú

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:

L’alcalde indica que es tracta d’aprovar la numeració existent de tot el municipi per
tal de formalitzar-la i, a més, incorporar habitatges disseminats al padró d’habitants
amb la creació d’unes noves vies. Són habitatges que a l’haver-hi un canvi en els
termes  municipals  passen  a  formar  part  de  Celrà  o  habitatges  que  la  seva
numeració no estava inclosa en el municipi, com per exemple la pseudovia Serra
dels Àngels, que formava part del municipi de Juià. 

4.  ADHESIÓ  A  LA  DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  28J  ALLIBERAMENT
LGTBI+ (expedient x2022000985).

Vist  que  per  part  del  Departament  d’Igualat  i  Feminismes  de  la  Generalitat  de
Catalunya, s’ha proposat als Ajuntaments l’aprovació d’un text consensuat en relació
amb el dia 28 de juny, dia en què es commemora el dia de l’alliberament LGTBI+. 

Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent

ACORD

ÚNIC. Aprovar el manifest del Dia per l'alliberament LGBTI+, amb el següent text:



Declaració institucional del 28 de juny de 2022, Dia Internacional de l’Orgull o per a
l’Alliberament LGBTI+

El dret a caminar pel carrer sense por, sense rebre insults ni patir agressions per ser
qui som o per anar agafats de la mà de la nostra parella. El dret que el nostre lloc de
treball sigui un espai segur, sense que la nostra orientació sexual sigui motiu de
discriminació. El dret a expressar-nos i mostrar-nos tal com som en l’àmbit familiar,
educatiu o en els espais d’oci.  El  dret al  reconeixement de la nostra identitat de
gènere i de la diversitat familiar per part de les administracions... Tots aquests drets
no són drets que hagin vingut donats per a totes les persones. Els col·lectius LGBTI+
han hagut de lluitar durant dècades per aconseguir-los, tant al nostre país com arreu
del món, i encara avui no estan plenament garantits.

Les mobilitzacions socials en defensa dels drets de les persones LGBTI+, iniciades
amb els fets de Stonewall l’any 1969 a Nova York i a la dècada dels setanta a casa
nostra, han contribuït a tenir un país més just, mitjançant la conscienciació social i
l’impuls d’un marc normatiu de protecció dels drets humans. La Llei 11/2014, del 10
d’octubre,  per  a  garantir  els  drets  de  lesbianes,  gais,  bisexuals,  transgèneres  i
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia va ser un punt
d’inflexió per elaborar polítiques públiques LGBTI+ a Catalunya, al mateix temps que
ha permès atendre i acompanyar les persones que han vist vulnerats els seus drets a
través del desplegament arreu del territori de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral
LGBTI+.

Més recentment,  la  Llei  19/2020,  del  30 de desembre,  d’igualtat  de  tracte  i  no-
discriminació  reforça  les  mesures  per  assolir  una protecció  real  i  efectiva  contra
qualsevol  forma o acte de discriminació o d’intolerància per motiu de l’orientació
sexual,  la identitat  o l’expressió de gènere de les persones.  La futura llei  trans*
catalana, actualment en elaboració, ha de continuar el camí cap a la plena garantia
de drets. Com més drets, més justícia, més democràcia. Els nous drets no resten
altres drets assolits ni tampoc no esborren res ni ningú.

Fer  valdre  les  lleis  d’igualtat  en  tots  els  àmbits  i  desplegar-les  amb la  màxima
potència és una obligació de tots els poders públics. I ho és encara més avui dia
davant els discursos d’odi a la diferència i el qüestionament per part de l’extrema
dreta dels drets assolits. Com va dir Judith Butler respecte d’aquests grups en l’acte
de lliurament del Premi Internacional Catalunya el 27 d’abril d’enguany: «Quina visió
de la nació és aquella que pot estar amenaçada per qui persegueix la igualtat, la
llibertat, la justícia, la fi de les guerres, un futur sense violències, o el dret a caminar
pel carrer sense por?».

A Catalunya tornarem a dir tantes vegades com faci falta «No passaran!». Més que
mai, les entitats i els poders públics del país defensarem el dret de les persones a
viure en llibertat, i treballarem per accelerar un canvi social que només serà possible
si les polítiques públiques feministes són transinclusives, si les polítiques LGBTI+ són
feministes, i si totes aquestes polítiques són també antiracistes i tenen en compte
l’edat o la discapacitat.

Els drets de les persones LGBTI+ són part de la lluita compartida per la defensa del
dret de totes les persones a ser i a viure lliures de discriminacions i de violències. Ja
siguem persones cis,  trans*  o  no-binàries i  sigui  quina sigui  la  nostra  orientació
sexual, aquesta lluita ens ha d’interpel·lar sempre, perquè els drets s’exerceixen i es
garanteixen de manera col·lectiva.

No hi ha INTERVENCIONS.



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

Vots a favor (12)

GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito,
Daniel  Jiménez  Elvira,  Montse  Carré  Dalmau,  Sònia  Fortià  Martí,  Albert  Lopez
Guàrdia, Aram Aymerich Besalú

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

MOCIONS

5.  MOCIÓ  PER  A  LA  PRESERVACIÓ  I  EL  FOMENT  DE  LA  LÍNIA  DE
FERROCARRIL DE PORTBOU (expedient x2022001009).

Per  a  aquest  ajuntament,  la  línia  ferroviària  de  Portbou,  és  un  eix  basic  de  la
mobilitat a la regió de Girona i un element de vital  importància pel futur del seu
comerç i del seu turisme. 

Aprovem un conjunt de propostes que van encaminades a la potenciació d'un medi
de transport que no contamina ni emet gasos d'efecte hivernacle i que, malgrat el
mal estat de les vies i del material, és molt mes segur que els cotxes i ocupa molt
menys espai al territori que aquests. 

Avui, quan ja es més que evident que vivim una emergència climàtica i quan estem a
les portes d'una crisi energètica, totes les estacions de ferrocarril són estratègiques i
ADIF  (l'Administrador  d'infraestructures  Ferroviàries)  hauria  d'actuar  en
conseqüència. 

Al nostre entendre, això passa per tirar endavant les següents propostes:

Primera.- 
Cal una millora real i immediata del servei ferroviari a la línia de Portbou en tots els
aspectes (trens, estacions, andanes, vies, etc.). Cal garantir la qualitat i la regularitat
del serveis existents i la implantació progressiva dels horaris cadenciats, que faciliten
la intermodalitat. 

Segona.- 
Cal harmonitzar els horaris de la SNCF i  de la RENFE per eliminar la vergonyosa
barrera que suposa la manca de connexions entre els serveis de les dues bandes de
la frontera.
Tercera.- 
Som conscients de la realitat de les relacions comercials existents i de la importància
que té el turisme a ambdues bandes de l'Albera. Sabem també que l’oferta turística
dels  dos  territoris  és  en  bona  part  complementària  i  que,  per  tant,  es  pot
promocionar com un tot. 

Per això proposem crear un servei de tren transfronterer entre Girona i Narbona: el
Tren Transfronterer Catalunya-Occitània, que connectaria 25 poblacions del Gironès,
l'Alt Empordà, el Rosselló i el Llenguadoc. La proposta es pot tirar endavant amb
ajuts de la UE, que té un programa per fomentar els serveis de tren transfronterers.
Es tracta de fomentar una mobilitat més sostenible i un turisme menys estacional;
com s'ha fet a d'altres llocs d'Europa, que han sabut recuperar amb èxit línies de tren



desaprofitades. És el cas, per exemple, de les Cinque Terre de la Liguria italiana o de
la Selva Negra alemanya.

Quarta.- 
Cal  impulsar  decididament  la  intermodalitat  del  tren  amb  els  altres  modes  de
transport.  Amb  unes  bones  connexions  amb  autobusos  d’aportació,  unes  bones
tarifes i un sistema d'abonaments, es pot aconseguir que les famílies i els grups es
passin bona part de les vacances visitant les diferents poblacions de la línia per fer-hi
tota mena d'activitats i utilitzant sempre el transport públic. L'oferta seria molt gran i
molt  variada.  Senderisme,  banyades,  gastronomia,  rutes  megalítiques,  visites  a
cellers, a museus i a monuments i un llarg etcètera. D'aquesta manera, el turisme
serviria per millorar el servei ferroviari, en benefici de tota la població d'aquestes
comarques i d'una mobilitat mes sostenible i en detriment del caos circulatori, de les
emissions, de la contaminació i dels accidents de transit. 

Cinquena.- 
Cal potenciar algunes estacions perquè actuïn com a estacions de referència i com a
portes d’accés a espais naturals i/o d’interès turístic. 
A l'Alt Empordà, per exemple, Vilajuïga pot convertir-se en l’estació de referència de
tots els pobles a tocar la Serra de Rodes, garantint uns autobusos d’aportació. El
mateix paper podria fer l’estació de Camallera o la de Sant Miquel de Fluvià respecte
de l'Escala i tot el sud de la comarca. Propostes similars son factibles en el tram
entre l’Empordà i Girona i entre Cervera i Perpinyà. 

Sisena.- 
Recuperar el servei ferroviari al baixador de Garbet, que era la platja de Figueres i
d'altres pobles de la línia i que és una mostra del que hem perdut. L'historiador de la
ciutat  Josep  M.  Bernils,  explica  que  l’any  1956  es  despatxaren,  nomes  per  a
banyistes, 17.000 bitllets durant el mes de juny, 18.000 el juliol i 21.000 l’agost. 

Setena.- 
Potenciar el transport de mercaderies per la línia de Cervera i Portbou. El transport
per carretera és insostenible (i no només per les emissions que genera), el traspàs
de les  mercaderies  al  tren és  una necessitat  ineludible  i  necessitem disposar  de
capacitat  suficient.  A  més,  aquesta  proposta  permet  protegir  els  llocs  de  treball
ferroviaris, a banda i banda de l'Albera. 

Vuitena.- 
Instal·lació de tercer rail en el tram entre Figueres i Portbou. Aquesta proposta té
sentit  tant  per  la  circulació  de  mercaderies  com  pel  servei  transfronterer
Girona/Narbona. En els darrers anys ja s'ha demostrat que fer circular per la línia de
l’AVE el nombre de trens de mercaderies que s'havia previst és totalment inviable. A
més, és evident que el canvi climàtic i la crisi energètica obligaran a potenciar el
transport de mercaderies per tren i la línia de Portbou ha d'estar disponible tant en
l’ample ibèric com en l’ample europeu.

Novena.- 
Coincidim plenament amb les propostes que han sorgit per a la construcció d' una
xarxa de trens lleugers a tramvies ales comarques de Girona. Tant si es tracta de
recuperar ni que sigui parcialment el traçat dels antics carrilets (Tramvia de la Costa
Brava, Tren d'Olot) com si es tracta d'estudiar la creació de noves línies (Tramvia
Roses - Castelló - Figueres - Vilafant a Tramvia Lloret - Blanes) aquestes propostes
van en la bona direcció; sobretot  si  s'assegura la seva connexió amb la línia  de
ferrocarril convencional i, en algun cas, amb la del TGV. Tot això, combinat amb una
bona xarxa d'autobusos i amb una aposta ferma per potenciar l’ús de la bicicleta,
suposaria una autèntica revolució per a la mobilitat d'una regió que té un transport
públic molt deficient. 



Desena.- 
Desenvolupament d'una política tarifària que incentivi l’ús del tren. Els augments de
les tarifes del tren convencional, que es noten especialment en els trajectes més
curts,  han  estat  molt  significatius  els  darrers  anys.  A  més,  la  supressió  dels
descomptes (anades i tornades, grups, etc,), han perjudicat molt l’ús del ferrocarril.
És més barat, per a una família o per un grup d'amics, viatjar amb cotxe que fer-ho
en tren. Reivindiquem el desenvolupament de polítiques tarifàries que afavoreixin els
viatges mes freqüents (tipus "tarifa plana"), facilitin els desplaçaments de les famílies
i els grups i siguin flexibles i senzills d'utilitzar. Els trens i els busos a 1 euro dels
nostres veïns de la Catalunya Nord i l’Occitània són un excel·lent referent a tenir en
compte. 

Onzena.- 
Cal  implantar  la  Integració  Tarifaria  a  la  regió.  Tot  esperant  que  la  T-mobilitat
s'atreveixi a sortir de l’àrea de Barcelona, reivindiquem que la integració tarifaria de
Girona s'estengui a tota la demarcació. Resulta increïble que Figueres, L1oret, Sant
Feliu de Guíxols, Palamós, la Bisbal a Olot restin fora de l’àrea integrada de Girona i
que els desplaçaments inter modals es vegin fortament penalitzats per aquesta raó.

Dotzena.- 
Manteniment de l’estació urbana de Figueres. El desenvolupament de totes aquestes
propostes  va  estretament  lligat  al  tema  de  l’estació  de  Figueres.  La  sortida  a
exposició publica del projecte de POUM ha fet que es tornés a parlar del trasllat de
l’estació al  municipi  vel  de Vilafant.  Pels  redactors  del  POUM, el  possible  trasllat
requereix construir prèviament una variant de mercaderies per l’est de Figueres. Si
es fes aquesta variant de l’est i després, per la raó que sigui (canvi de govern a
Madrid, crisi econòmica") no es construís la caríssima variant ferroviària del nord,
que hauria de permetre que els trens tornessin a enllaçar amb la línia de Portbou, el
trasllat de l’estació suposaria la fi del servei de viatgers entre Figueres i el Rosselló.

Mes enllà de la importància estratègica de la línia transfronterera, resulta bàsic per a
Figueres i per a la regió mantenir l’estació al centre. La ciutat viu un col·lapse de
trànsit que es veuria agreujat amb el trasllat a Vilafant perquè l’estació se situaria
lluny de la immensa majoria dels usuaris, que haurien de recórrer a vehicles per
arribar-hi. Allunyar una estació del centre no es bona cosa ni per al comerç ni per al
turisme. La contribució de l'Ajuntament de Figueres i d'ADIF en la lluita contra el
canvi climàtic no pot ser allunyar la seva estació de la majoria dels usuaris de la
ciutat i de la comarca i posar en perill la línia de Portbou, 

Com demostra el que s'ha fet a Vic i altres ciutats, el soterrament en trinxera de les
vies, mantenint l’estació al centre, és la manera més barata i més ràpida de suprimir
els passos a nivell. A més, no té cap impacte ni sobre el medi ambient ni sobre el
paisatge. 

Tretzena.- 
La bicicleta, com a mitjà de transport saludable, com a vehicle no contaminant i poc
perillós per als vianants, com a vehicle que ocupa poc espai a les ciutats, ha de tenir
un paper clau en la nova mobilitat. Un paper clau com el que té en el dia a dia de
molts països d'Europa amb una climatologia molt més adversa al seu ús.  Cal una
xarxa  d'itineraris  que  permetin  desplaçar-se  amb  seguretat  entre  les  diferents
poblacions  de  la  regió.  Una  xarxa  que  no  estigui  centrada  en  el  lleure  o  en  el
cicloturisme, sinó que serveixi per a la vida quotidiana. Cal que hi hagi aparcaments
segurs per a bicicletes a totes les estacions de trens i d'autobusos, i assegurar la
suficiència  d'espais  per  a  bicicletes  en  tots  els  transports  públics  on  això  sigui
possible. 



Catorzena.- 
Cal canviar el disseny dels trens i de les estacions de manera que siguin accessibles a
la  gent  gran  que  va  amb  caminadors,  a  les  cadires  de  rodes  de  les  persones
discapacitades, als cotxets de la mainada i a les bicicletes. En cas contrari, el suposat
"dret a la mobilitat", no deixa de ser una fal·làcia. 

Quinzena.- 
Som conscients que les propostes referides a la línia han de ser treballades a nivell
comarcal i regional i coordinant esforços amb els nostres veïns del nord. Només fent-
ho  així  aconseguirem que ens escoltin  tant  a  Barcelona  com a Madrid.  Per  això
acordem  també  traslladar  al  Consell  Comarcal,  a  la  Diputació,  al  govern  de  la
Generalitat i al Ministerio de Transportes, Movilidad i Agenda Urbana aquests acords.

Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del
següents

ACORDS

Primer. Aprovar la moció per a la preservació i el foment de la línia de ferrocarril de
Portbou.

Segon. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès, a la Diputació de
Girona,  al  govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  al  Ministerio  de  Transporte,
Movilidad i Agenda Urbana. 

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

Vots a favor (12)

GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito,
Daniel  Jiménez  Elvira,  Montse  Carré  Dalmau,  Sònia  Fortià  Martí,  Albert  Lopez
Guàrdia, Aram Aymerich Besalú

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:

L’alcalde  comenta que existeix  una línia  de ferrocarril  que passa per Celrà que
considera que està totalment desaprofitada i que no fa el que podria fer per afavorir
el nostre entorn. 

Per aquest motiu, s’ha decidit presentar aquesta moció.
 
6. MOCIÓ DE REBUIG AL PROJECTE DE TRACTAT INTERNACIONAL SOBRE
PANDÈMIES EN EL MARC DE L'OMS (expedient x2022001039).

L'Assemblea Mundial de la Salut, màxim òrgan de decisió de l'Organització Mundial
de la Salut (OMS), en la reunió extraordinària celebrada del 29 de novembre a l’1 de
desembre  de  2021,  va  aprovar  posar  en  marxa  un  “conveni,  acord  o  un  altre
instrument internacional en el marc de la Constitució de l'Organització Mundial de la
Salut per enfortir la prevenció, preparació i resposta davant de pandèmies”,  idea



proposada l’any anterior pel president del Consell Europeu.  La proposta va rebre el
suport del govern de l’estat espanyol,  avalat per l'Estratègia de Seguretat Nacional
2021 aprovada per reial decret el 28 de desembre de 2021. 

Per desenvolupar el tractat es va constituir un òrgan negociador intergovernamental.
D’acord amb el calendari de negociacions, aquest òrgan presentarà un informe sobre
la  marxa  de  la  seva  tasca  a  la  76a  Assemblea  Mundial  de  la  Salut,  el  2023,  i
sotmetrà les seves conclusions a la consideració de la 77a Assemblea, el 2024.

Paral·lelament, a la 75a Assemblea,  celebrada del 22 al 28 de maig d’enguany, es va
presentar l’informe final del Grup de Treball sobre l’Enfortiment de la Preparació i
Resposta de l'OMS davant d'Emergències Sanitàries.  Aquest grup de treball tenia,
entre altres, l’encàrrec de donar “prioritat a l'avaluació dels avantatges” d’elaborar
l’esmentat tractat.

Les propostes i recomanacions de l’informe estan orientades a “l´enfortiment de l
´OMS  en  la  seva  qualitat  d´organització  internacional  imparcial  i  independent
encarregada de dirigir i coordinar les activitats de preparació i resposta davant les
pandèmies”; un increment d’atribucions, acompanyat de més finançament per part
dels estats membres, que podria incloure des de la notificació de riscos detectats en
un estat sense necessitat de verificació per part del mateix estat fins a la creació d’un
certificat electrònic internacional de vacunació o l’adopció de contramesures per fer
front a la “informació errònia”, en particular la difosa a través de les xarxes socials.

També a la 75a Assemblea, i en la mateixa línia de cedir més control i autoritat legal
a  l’OMS,  Estats  Units  va  presentar  un  seguit  d’esmenes   al  Reglament  Sanitari
Internacional (RSI) que van topar amb la resistència de diversos països, inclòs el
grup africà,  per la qual cosa només es va aprovar reduir el termini d’entrada en
vigor de qualsevol esmena de 24 a 12 mesos i engegar un procés global per abordar
les esmenes futures al RSI. 

En aquest context, un grup de col·lectius i persones vinculades a la defensa de la
sanitat pública d’arreu de l’estat espanyol han engegat la iniciativa “La salut no és un
negoci”,   amb  l’objectiu  de  donar  a  conèixer  els  riscos  d’aquests  canvis  en  la
reglamentació  sanitària  internacional.  El  manifest  que  han  fet  públic,  titulat  “La
nostra salut per damunt de les farmacèutiques i els interessos empresarials de les
polítiques  de  salut”,   alerta  que  l’aprovació  del  tractat  sobre  pandèmies  podria
representar que l’OMS tingués “llibertat de decidir quina és la següent pandèmia i
decidir  mesures  com ara  quarantenes i  tancaments  a  nivell  global”,  així  com de
determinar  “quines  farmacèutiques  poden  desenvolupar  tractaments  en  cas  de
pandèmia”  i  establir  “l'obligatorietat  d'una  vacuna  en  cada  país,  per  damunt  de
qualsevol altre òrgan competent”.  D’aquesta manera, “l'autonomia del pacient,  la
relació  metge-pacient  i  una  decisió  basada  en  el  criteri  risc-benefici  quedarien
anul·lades”.

En cas que l’acord tingués un caràcter vinculant per als estats membres, d’acord amb
la Constitució de l’OMS,  les mesures que aquest  organisme prengués a la seva
empara “estarien per damunt de les legislacions tant de l'Estat com de les comunitats
autònomes,  i  només  es  podrien  derogar  segons  les  condicions  estipulades  en  el
mateix acord, la qual cosa deixa la població en una posició molt vulnerable”.

Així, els col·lectius i persones impulsores del manifest manifesten el seu rebuig a
l’elaboració d'aquest acord. En primer lloc, perquè “la dependència de l’OMS de les
grans corporacions econòmiques, de les grans farmacèutiques i de les fundacions que
ambdues  controlen  li  impedeix  ser  un  instrument  útil  per  orientar  una  política
sanitària al servei de la salut”. Consideren que es tracta d’un organisme compromès
per  forts  conflictes  d’interessos,  com palesa  la  seva participació  “en la  Iniciativa
denominada Grup de Treball de Líders Multilaterals sobre COVID-19,  al costat del



Fons Monetari Internacional, el Grup del Banc Mundial i l'Organització Mundial del
Comerç, tots ells instruments al servei del gran capital internacional”.

En segon lloc, perquè “la salut depèn molt més de factors socials que determinen les
condicions de vida que de la dispensació de medicaments.  En aquest sentit,  són
aspectes essencials  el  medi  ambient,  una alimentació sana i  suficient,  habitatges
espaiosos, ventilats i sense humitats, l'accés a l'aigua potable, uns serveis de salut
públics,  pròxims i  centrats  en la promoció de la salut,  la prevenció i  la detecció
precoç de malalties, el respecte per la cultura i els coneixements de les medicines
tradicionals i naturals, etc.”

En tercer lloc, perquè “la subordinació de les polítiques de salut dels estats i de les
comunitats  autònomes a un organisme internacional  lligat  fortament a  interessos
comercials (com es va demostrar amb la grip A, quan el seu comitè d'experts va ser
subornat per la indústria farmacèutica),  i precisament en situacions de pandèmia, és
totalment  inadequada i  contraproduent.  Hi  ha  ja  molts  espais  a  nivell  regional  i
internacional per a la cooperació i també per a la coordinació intergovernamental en
cas que fos necessària”.

I en quart lloc, perquè “la gestió de la covid-19 per part de l'OMS està en dubte per
estar implicada en una sèrie de mesures sense base científica ni ètica: aval exclusiu
a  tractaments  proposats  per  les  grans  farmacèutiques,  suport  o  no-oposició  a
mesures  de  limitació  de  drets  i  llibertats  que  no  tenien  suport  científic  com  el
confinament  de  les  persones  sanes,  la  falta  d'atenció  precoç  de  les  persones
malaltes, l’abandó a la mort en soledat i sense assistència sanitària en les residències
de majors...”.

Per tot plegat,  en consonància amb els  arguments i  demandes del manifest i  en
defensa d’una sanitat 100% pública, de proximitat, oberta i de qualitat, proposem al
pla de l’Ajuntament de Celrà l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Rebutjar l'actitud del govern espanyol per comprometre el suport al projecte
de  tractat  internacional  sobre  pandèmies  sense  debat  social,  sense  debat
parlamentari i sense sotmetre’l a referèndum, així com el silenci i la complicitat del
govern de la Generalitat de Catalunya.

Segon. Exigir la retirada del suport de l'estat espanyol i de la Unió Europea a aquest
projecte  d'acord  i  a  qualsevol  altra  proposta  de  modificació  de  la  reglamentació
sanitària internacional que pretengui cedir sobirania en matèria de política sanitària a
l’OMS.

Tercer. Exigir al govern de l’estat i al govern de la Generalitat que centrin els seus
esforços a recuperar i revitalitzar els sistemes públics de salut, donant-hi cabuda a
medicines holístiques fins ara excloses, posant fi a tots els processos de privatització,
revertint  les  privatitzacions  ja  dutes  a  terme,  posant  en  marxa  una  empresa
farmacèutica pública i creant les condicions per a la recuperació de la salut de la
població, inclosos els drets a un habitatge, una alimentació i un treball dignes.

Quart.  Donar  suport  a  la  iniciativa  “La  salut  no  és  un  negoci”  i  manifestar  el
compromís d’aquest consistori amb una medicina regida per criteris científics i ètics
administrada  per  professionals  completament  independents  dels  interessos
empresarials, i amb una cooperació internacional basada en els drets de la ciutadania
i la representació democràtica dels territoris.



Cinquè. Fer arribar els presents acords a la iniciativa “La salut no és un negoci”, al
Departament de Salut  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Ministeri  de  Sanitat  de
l’estat espanyol i a la presidència del Consell Europeu.

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

Vots a favor (8)

GM CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Eulàlia Ferrer Benito,
Daniel  Jiménez  Elvira,  Montse  Carré  Dalmau,  Sònia  Fortià  Martí,  Albert  Lopez
Guàrdia, Aram Aymerich Besalú

Abstencions (3)

GM FC-ERC-AM: Robert Vilà Brugués, Anna M. Coll Pascual, Miquel Rossell Molar

Vots en contra (1)

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

Prèviament a la votació, hi ha hagut la següent INTERVENCIÓ:

La senyora Alícia Hernandez Navarro, representant del GM PSC-CP, que explica que
no vota a favor de la moció i exposa el següent: el govern de l’Estat ha recolzat
com mai el sistema nacional de Sanitat i els pressupostos generals del 2022 són els
que van dedicar més recursos a Salut de tota la democràcia. 

La ministra de Sanitat va participar en l’Assemblea Extraordinària de l’OMS i va
reafirmar  el  compromís  del  govern d’Espanya  de  donar  50 milions  de  dosis  de
vacunes durant el primer trimestre de 2022. També va defensar la necessitat de
posar en marxa un tractat internacional de pandèmies que serveixi per potenciar
l’excés  equitatiu  en  subministraments  essencials,  les  mesures  sanitàries,  la
investigació, la vigilància epidemiològica a l’esforç de les capacitats de producció i
distribució globals. 

La ministra va reafirmar la postura del govern d’Espanya en línia amb la intervenció
de  la  Unió  Europea  i  els  seus  estats  membres  i  que  el  tractat  servirà  per
complementar i reforçar el complement actual, Reglament Sanitari Internacional, i
va  recordar  la  importància  d’un  tractat  sobre  pandèmies  per  tallar  les  crisis  i
preparar-nos davant de futures amenaces.  

II
PART DE CONTROL

S’incorpora el punt de donació de compte d’assumptes relatius a personal, que no
constava en l’ordre del dia i es renumeren els punts següents.



7. DONACIÓ DE COMPTE D'ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern,
Esports, Promoció Econòmica i Habitatge, que dóna compte dels decrets d’Alcaldia
relatiu a personal següents:

Decret 706/2022

Es concedeix a la Sra. ......., responsable de la depuradora municipal i amb una
jornada de treball de 40 hores setmanals la reducció de la jornada de treball per
atendre al seu fill menor de 12 anys amb el detall següent: 

- Del 21 de juny al 31 de juliol de 2022: jornada de treball a 25 hores setmanals. 
- A partir del dia 1 d’agost de 2022 fins que el seu fill tingui 12 anys: jornada de

treball a 32 hores setmanals.

Decret 742/2022

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent el senyor ......... com a peó
de manteniment amb una jornada laboral de 40h/setmanals i amb efectes des del
dia 14 de juny 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 780/2022

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent el senyor ........ com a peó
de manteniment amb una jornada laboral de 40h/setmanals i amb efectes des del
dia 29 de juny de 2022 fins a la reincorporació del senyor ......, que es troba de
baixa per malaltia. 

Modalitat del contracte: interinitat per substituir la jornada de treball del Sr. ......

El Ple resta assabentat. 

8. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.

Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia que abasten del número 734/2022, de 9 de
juny de 2022, fins  al  número 832/2022, de 7 de juliol  de 2022, i  que són els
següents: 

Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR000832 DEC CONVOCATORIA PLE 12 JULIOL 2022 07072022 CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR000831 DEC RECONEIX OBLIG I ORDENAR PAGAMENT DECL
IRPF 2N TRIM 2022 05072022

INT - INTERVENCIO

2022DECR000830 DEC  AMBISIST_RENTAVAIXELLES  TRAPELLES RH - RECURSOS HUMANS



Nº de Decret Títol Àrea

30062022
2022DECR000829 DEC   JOSEP  AGUIRRE_REPARACIONS  VARIES

SERRALLERIA 6 ESPAIS 04072022
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES, NT

2022DECR000828 DEC  JAUME  RIERA  ALAY_PLANTACIO  13  FREIXES
04072022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR000827 DEC  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS  ACTUACIO
KASUMAY CIRCO LOS 8 JULIOL 05072022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000826 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR
SUBMINISTRAMENT 06072022

TIC  -  INFORMÀTICA  I  NOVES
TECNOLOGIES

2022DECR000825 DEC 1ERA UTILITZACIO NAU INDUSTRIAL AUMET 76
05072022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000824 DEC  AUTORITZACIO  TANCAMENT  CAMINIS  PER  A
BATUDES 05072022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000823 DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
BRAVE COAST RESSOPO 30062022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000822 DEC  CONSUM  LLUM  I  GAS  BAR  CIVIC  MAIG
05072022

SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR000821 DEC  FACTURACIO  PAPER  I  CARTRO  MAIG  TIRGI
05072022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000820 DEC  CADUCITAT  LLICENCIA  CONSTRUCCIO
HABITATGE AVD PALAGRET 100 05072022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000819 DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
TEATRE ARROSSEGAT CAT 30062022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000818 DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
TALLER DANSA VERTICAL 04072022

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE
LES PERSONES

2022DECR000817 DEC ADJUDICACIO CONTRACTE SERVEIS ACTUACIO
FESTA JOVE RIKUS 9 JULIOL 30062022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000816 DEC ASSISTENCIA DO I COORDINACIO SEGURETAT
CANALITZ  TORRENT  ISIDRE  ROSSELL  fase  2
30062022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000815 DEC AUTORITZACIO FESTA PETITA JOVENT CELRA 9
JULIOL 16062022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000814 DEC  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS  IMPRESSIO  LA
CELRANENCA GRAFIQUES MONTSENY 04072022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000813 DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
LINDY HOP 3TR EMDC 04072022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000812 DEC  EXECUCIO  MESURES  CONTRAINCENDIS
PIRINEUS 35 05072022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000811 DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
TECNIC  SO  I  LLUM  RESSOPO  ALTER  SINERGIES
05072022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000810 DEC AUTORITZACIO US ATENEU 22-07-22 05072022 CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000809 DEC APROVACIO FACTURES  F2022-26 05072022 SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR000808 DEC  DECRET  SANCIO  CLAUDIA  RODRIGUEZ
28062022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000807 DEC  SANCIO  ANA  MARIA  RODRIGUEZ  SOTO
23062022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000806 DEC SANCIO MARTA CASADEVALL 28062022 SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000805 DEC REPARACIO PORTA TRASTER 01072022 URB - URBANISME, SERVEIS 

2022DECR000804 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA CABANYA 01072022 URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000803 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA MAJOR 15 01072022 URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000802 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA BALMES 14 01072022 URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000801 DEC  CONVOCATORIA  CID  5  DE  JULIOL  DE  2022
30062022

CON - CONTRACTACIÓ



Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR000800 DEC CONVOCATORIA JGL 5 JULIOL 2022  30062022 CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR000799 DEC  NOMENAMENT  SR  BOSCH  COM  A  VIGILANT
MUNICIPAL 29062022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR000798 DEC ADJUDICACIO CONTRACTE  MENOR TFG ERAM
ALTER SINERGIES 30062022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000797 DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
MONITORATGE CASAL JULIOL TAKTIL

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000796 DEC EXECUCIO NOVES LINIES MITJA TENSIO CADI
PUJOLS ARENY I MASSANES 30062022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000795 DEC OBERTURA CATA PLA ESGLESIA 5 30062022 URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000794 DEC  INSTAL·LACIO  PLAQUES  FOROVOLTAIQUES
CABANYA 45 30062022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000793 DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
ACTUACIO BACK2CLASSICS 2 JULIOL 27062022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000792 DEC  EXTINCIO  NOMENAMENT  SR.  MARTINEZ
29062022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR000791 DEC  INSTAL·LACIO  PLAQUES  FOTOV  TER  78
21062022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000790 DEC AUTORITZACIÓ ÚS SALA PETITA EMDC 2 AL 4
JULIOL 20062022

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE
LES PERSONES

2022DECR000789 DEC ADJ CTE MENOR OBRES IMPERMEABILITZACIO
COBERTA 22062022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000788 DEC  RETRIBUCIONS  PER  ASSIST  A  ORGANS  DE
GOVERN JUNY 21062022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR000787 DEC REFORMA INTERIOR REFERE PAVIMENTS COSTA
BRAVA 25 27062022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000786 DEC INSTAL·LACIO TENDALL PALAMOS 47 ENTRESOL
B 28062022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000785 DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
TALLER ESTIU TAKTIL 23062022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000784 DEC  PERSONAL  ACREDITAT  PLATAFORMA  ANICOM
23062022

OAC  -  OFICINA  ATENCIÓ
CIUTADANA

2022DECR000783 DEC CONSTRUCCIO RAMPA GARATGE MAS VERAY 2
28062022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000782 DEC APROVACIO FACTURES F2022-25 28062022 SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR000781 DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES PAU
PICASSO 10 27062022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000780 DEC  CONTRACTACIO  SR  LOZANO  COM  A  PEO  DE
MANTENIMENT 28062022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR000779 DEC  CONSTRUCCIO  PORTAL  I  FORMIGONAT  POU
VILA 20062022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000778 DEC APROVACIO FACTURES F2022-24 21062022 SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR000777 DEC  APROVACIO  MOD  PRESSUPOST  05-2022
21062022

SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR000776 DEC  TRANSPORTS  REIXACH_TRASLLAT  PEDRES
TORRE DESVERN 17062022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR000775 DEC CONTRACTACIO DINAMTIZACIO PARTICIPACIO
22062022

PAC - PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2022DECR000774 DEC AMPLIACIO ACTIVITAT BIANNA GEAR 20062022 URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000773 Acceptació  del  cost  d'un  segon  socorrista  a  les
instal·lacions de la piscina municipal a l'haver un vas
més. Exp. x2019000393

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR000772 DEC OBERTURA RASA AVD PALAGRET 26 13062022 URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000771 DEC CANVI TITULAR ACTIVITAT AUMET 72 16062022 URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000770 DEC DELEGACIO FUNCIONS ALCALDIA 20062022 URB  -  URBANISME,  SERVEIS



Nº de Decret Títol Àrea

TERRITORI, ACTIVITATS
2022DECR000769 DEC  CANVI  NOM  SALA  FORESTAL  SL  A  SALA

BIOMASSA SL 20062022
URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR000768 DEC APROVACIO NOMINA JUNY 20062022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR000767 DEC CANCEL.LACIO AVAL PALLISSA 21062022 SG - SECRETARIA

2022DECR000766 DEC  DEVOLUCIO  PER  DUPLICAT  AJ  GIRONA
30052022

PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2022DECR000765 DEC  TRASPAS  DRET  FUNERARI  105-2  SRA.
TABERNER 21062022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000764 DEC CONCESSIÓ AJUT SOCIAL 20062022 SS - SERVEIS SOCIALS

2022DECR000763 DEC  TRASPAS  DRET  FUNERARI  145  3-4  SRA.
CARMEN TABERNER 21062022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000762 DEC CONCESSIO NINXOL 313-2 SR. NARCISO MORA
21062022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000761 DEC RECONEIX OBLIG I ORDANAR PAG GARCIA DE
POU PLATS I GOTS 16062022

SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR000760 DEC  SEPRA  IBERICA  2010_HERBICIDA  I
INSECTICIDA 14062022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR000759 djudicació contracte menor servei 17062022 TIC  -  INFORMÀTICA  I  NOVES
TECNOLOGIES

2022DECR000758 DEC  TRANSPORTS  REIXACH_DRENATGE  CABANYA
PER PILONA 16062022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR000757 DEC  CONVOCATORIA  JGL  21  DE  JUNY  DE  2022
16062022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000756 DEC  AUTORITZACIO  US  ATENEU  RESIDENCIA  JOB
RAMOS 22 A 26 JUNY 15062022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000755 DEC  BAIXES  ART  ABRIL_JUNY  2022  C  MESADO
16062022

SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR000754 DEC AUTORITZACIO ESPAI AWSS 25 JUNY 15062022 CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000753 DEC APROVACIO NOMINA COMPL. MAIG 15062022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR000752 DEC APROVACIO FACTURES F2022-23 14062022 SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR000751 DEC  JR  CARRERAS_PRODUCNETEJA
FALGUERES_AULET_GINJOLS 10062022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR000750 DEC  JOSEP  SITJA_MANTENIMENT  CALDERA  CEIP
FALGUERES I EMDC 10062022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR000749 DEC  adjudicació  contracte  menor  subministrament
software 14062022

TIC  -  INFORMÀTICA  I  NOVES
TECNOLOGIES

2022DECR000748 DEC  YALP  IBERICA  GROUP_GRONXADOR  PARC
PALAGRET 14062022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR000747 Licitació del contracte del servei per a l'execució de
disciplines  de  dansa,  cos  i  moviment  a  l'Escola
Municipal de Dansa de Celrà. Exp. x2022000252

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR000746 DEC  APROVACIO  HORES  EXTRES,  COMP.  PROD.  I
GRATIFICACIONS JUNY 13062022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR000745 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR
SUBMINISTRAMENT  MATERIAL  RECOLLIDA
SELECTIVA

MA - MEDI AMBIENT

2022DECR000744 DEC ORDRE PAGAMENT SUBVENCIO PALAMOS 14-16
10062022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000743 DEC AUTORITZACIO US ATENEU ASSAIG FINAL AFA
FALGUERES 1415 JUNY 13062022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000742 DEC CONTRACTACIÓ SR. MODESTO LOZANO 62022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR000741 DEC ALTA SERVEI CONSULTA DADES DISCAPACITAT SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
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09062022 INTERVENCIÓ
2022DECR000740 DEC  APROVACIO  NOMINA  PAGA  EXTRA  JUNY

10062022
RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR000739 DEC AUTORITZACIO US ATENEU XERRADA 1er ESO
IES CELRA 15 JUNY 27052022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS
CULTURALS

2022DECR000738 DEC AUTORITZACIO CASETA LLIBRES 26052022 SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000737 DEC APROVACIO FACTURES F2022-22 09062022 SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR000736 DEC MODIFICACIO MEMORIA VALORADA MILLORES
PLANTA QUARTA I COBERTA CENTRE CULTURAL LA
FABRICA 09062022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR000735 DEC DIETES PER NOMINA JUNY 08062022 SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR000734  PRÒRROGA  CONVENI  US  ESPAI  PER  PART  DE
L'ASSOCIACIÓ GALANTHUS 08062022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

El Ple resta assabentat. 

9. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Aram Aymerich Besalú, regidor de Joventut i
Patrimoni, que diu el següent:

JOVENTUT

 El dia 9 de juliol el Jovent va celebrar una festa a Can Quel en el marc de la
Festa Petita.

 El  dimecres  dia  6  de  juliol  Celrà va rebre  una  visita  dels  integrants  del
projecte  EDE, de  recerca  universitària  sobre  l’empoderament  juvenil  que
actua  en  diferents  punts  de  Catalunya.  Van  venir  tots  els  investigadors
d’aquest grup de recerca i, juntament amb la tècnica de Joventut, van fer un
recorregut per varis punts del poble i es va parlar del jovent i de l’àrea de
Joventut. També van poder parlar amb les treballadores del Local Jove. 

 Durant el mes de juliol l’activitat del Local Jove baixa però no s’atura i el dia
22 es farà una excursió al parc aquàtic de Marineland.

PATRIMONI
   

 Fa unes setmanes es van trobar  5 tombes romanes al carrer Cabanya, a
l’alçada  del  carrer  de  la  Pizzeria  i  van  anar-hi  tècnics  professionals  per
documentar-les.  

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

EDUCACIÓ



 Ja ha començat el curs de natació, 100 % finançat per l’Ajuntament, i que
s’adreça a 13 infants del Centre Obert.

 Ja està tancada la matrícula de les escoles bressol i es mantenen reunions
amb les  famílies.   Hi  ha  hagut  un  total  de  64  matrícules:  34  infants  a
Trapelles amb dos grups mixtes amb nens d’1 a 3 anys i un sol infant a
l’aula  de nadons,  tot  i  que encara no començarà al  setembre.  L’aula  de
nadons es manté al tractar-se d’una aula viva on es pot matricular un infant
amb 6 mesos.  A Gínjols hi ha 30 infants matriculats amb dos grups mixtes
de 15 infants. 

 Esmenta totes les entitats de lleure i les que estan donant casals d’estiu a
Celrà. Vol fer un reconeixement a la seva tasca i els agraeix tot l’esforç que
fan malgrat la precarietat del seu sector i el seu esforç per conciliar la vida
laboral  de  les  persones  adultes  respecte  dels  seus  infants  i,  alhora,  per
convertir Celrà en un espai educatiu d’una forma pràctica lúdica.

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

PARTICIPACIÓ

 El 10 de juliol es va tancar la primera fase de recollida de propostes dels
pressupostos participatius. S’han rebut un total de 30 propostes de les quals
22 passen a la fase de valoració tècnica i les 8 restants han estat denegades
per no complir amb els requisits establerts o per estar fetes per persones no
empadronades al municipi.

Les  propostes  que  s’han  presentat  són  de  caire  esportiu,  urbanístic,
mediambiental i educatiu. Fins a l’11 de setembre es farà la valoració tècnica
de les propostes  i  del  12 al  25 de setembre tindrà lloc la fase final  de
votació.

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

CULTURA

 S’està tancant la programació de tardor.

 Aprofitant que a l’agost no assisteix tanta gent a la biblioteca, s’aprofitarà
aquest mes per realitzar una reubicació del fons bibliogràfic. 

 S’han  engegat totes les activitats  d’estiu amb una assistència remarcable
tant pels espectadors del cap de setmana com la festa de barris. Aquest cap
de setmana hi ha la  Festa Petita  amb una sardinada i  destaca també el
Ressupó amb cap de cartell  en Quimi Portet.  Felicita  els integrants  de la
Colla Gegantera que també participen a la sardinada. 



Divendres actuarà Be Flat, una companyia de circ de Bèlgica i que s’ha pogut
aconseguir gràcies a la Xarxa dels serveis tècnics de Cultura que ha permès
que aquesta  companyia  pugui  fer  una mini  gira  per  diferents  indrets  de
Catalunya. 

Dissabte hi haurà un grup d’havaneres amb el grup Americanus, ball amb la
Betty Orquestra i un concert amb música catalana emergent a càrrec de la
Ludwig  Band,  que  ha  guanyat  el  premi  Enderroc  d’aquest  any  al  millor
àlbum. 

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

MEDI AMBIENT

 Com es va fer fa tres mesos, continua la campanya informativa del Porta a
Porta.  Fa  unes  setmanes  va  començar  l’estudi  dels  edificis  que  es  van
treballar  en la  primera fase.  D’aquests,  s’han escollit  12 edificis  i  ara,  a
banda d’incidir expressament en aquells amb participació 0-0, també s’han
intentat buscar molt les particularitats i incidir-hi. És a dir, s’ha analitzat els
que participen molt bé d’una fracció però no de l’altra, els que participen
pràcticament igual que quan es va enviar la carta informativa de la primera
fase, els que no tenen una participació suficient i els que participen fluix i
utilitzen més l’àrea d’emergència. 

D’aquest estudi i anàlisi de dades se’n desprèn el següent: s’han enviat 64
cartes  informatives  i  visites  de  l’educador  ambiental  en  aquells  on  s’ha
d’incidir  en  les  seves  particularitats.  I  s’han  iniciat  sis  expedients
sancionadors directes. 

S’ha  volgut  iniciar  un  treball  de  camp  de  tots  els  punts  conflictius  i  al
setembre ja disposarà de l’informe de l’educador ambiental. Ara cal veure si
aquests abocaments pertanyen als domicilis en concret o potser pertanyen al
“turisme” interior de residus de Celrà. 

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

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 El cap de setmana del 22, 23 i 24 de juliol es torna a recuperar el format
dels Tastets de l’any 2019, que se celebrarà al Parc Cors. Aquest cop hi
participen sis comerços del poble que es dediquen a l’àmbit gastronòmic i
altres comerços amb els seus expositors.   

Aquestes  jornades  es  complementen  amb  espectacles  infantils  al  matí  i
música a la tarda. 



ESPORTS

 El dia 3 de juliol es va  obrir la tercera piscina una setmana més tard del
previst. Ara falta consolidar i obrir l’ampliació que s’ha fet de gespa, que es
farà o bé aquest dissabte o bé el proper dilluns.  

 Diumenge passat es celebrar una nova edició del Mulla’t, en aquest cas per
recollir fons per a l’esclerosi múltiple. 

RÈGIM INTERN

 Vigilants  municipals  :  estava  previst  suplir  les  persones  que  estan  de
vacances per tal de poder oferir un servei diürn i nocturn però quan es tenia
tot enllestit una de les persones que formava part del cos de vigilants ha
plegat per anar a treballar a un altre lloc de policia local. La borsa ja està
exhaurida  i,  per  tant,  la  persona  que  havia  de  fer  la  substitució  de  les
vacances ha passat a formar part, com a interí. Això vol dir que molts dies
d’estiu tan sols hi haurà treballant dues persones.

L’alcalde informa del següent: 

 Els dies 2, 9 i 16 de juny van tenir lloc les trobades veïnals a les quals van
assistir-hi prop de 100 persones. Es van escoltar les inquietuds de la gent
amb converses i demandes de la gent a més de preocupacions que passen
per la seguretat, neteja urbana, el Porta a Porta, l’arbrat, demandes d’horts
urbans, consultes sobre l’ús de l’entorn de la Torre Desvern i també de la
mobilitat i dels serveis públics. 
L’equip de govern ha recollit aquestes demandes i les estudiarà. 

 Recentment s’han produït  dos incendis en dependències municipals, un a
Ràdio Celrà quan va començar a cremar un fancoil (no hi ha hagut víctimes
però va crear molta pols i cendra i ja és el quart dia que s’hi està netejant
intensament) i l’altre la nit de divendres quan, de manera intencionada, algú
va entrar al porxo de les piscines per cremar material del casal de rítmica
endreçat en unes caixes. Sortosament, el foc no va anar a més i es va poder
evitar el que hagués estat un problema greu per al municipi.   

10. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

No n’hi ha.

11. PRECS I PREGUNTES.

No n’hi ha. 

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


