
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 9 
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a
Data: 11 d’octubre de 2022
Horari: de 20.00 hores a 20.50 hores
Lloc: sala consistorial de la corporació

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 11 d’octubre 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

La  regidora  Sra.  Alícia  Hernández  Navarro  i  el  regidor  Sr.  David  Mas  Roselló
excusen la seva assistència.

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 DE DATA 13 DE SETEMBRE 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 11 assistents.  

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2.  DICTAMEN  SOBRE  LA  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  8-2022 (expedient
x2022001201).

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  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:



 Descripció  Crèdits inicials  Modificació 
 Crèdits 
defintius 

11 9200 22799 Treball realitzats empreses i professional independents 21.545,28         12.500,00      34.045,28       
11 9200 22700 Servei neteja Ajuntament 6.166,41           6.000,00        12.166,41       
11 9330 22700 Serveis neteja local Hiniasa 1.054,92           2.200,00        3.254,92          
11 9200 22110 Productes de neteja serveis generals 3.000,00           1.000,00        4.000,00          
12 9310 22706 Estudis i treball tècnics 5.255,50           6.000,00        11.255,50       
14 2410 22100 Energia elèctrica promoció econòmica 7.000,00           3.500,00        10.500,00       
14 2410 22706 Desenvolupament local 13.000,00         7.000,00        20.000,00       
23 1621 22700 Servei de recollida RSU 350.000,00       30.000,00      380.000,00     
23 1623 25900 Consorci Solius tractament de residus 90.000,00         7.600,00        97.600,00       
30 3330 22100 Subministrament elèctric locals culturals 30.215,90         5.000,00        35.215,90       
30 3331 22100 Subministrament elèctric teatre Ateneu 8.500,00           4.000,00        12.500,00       
30 3380 22609 Festes populars i altres esdeveniments 74.502,64         10.000,00      84.502,64       
30 3342 22609 Activitats àrea de cultura 45.000,00         7.000,00        52.000,00       
30 3321 22700 Serveis neteja biblioteca 5.174,72           5.000,00        10.174,72       
30 3341 22799 Escola d'art 42.940,41         5.000,00        47.940,41       
30 3331 22609 Activitats teatre Ateneu 63.630,35         2.000,00        65.630,35       
40 3425 21200 Conservació pistes poliesportives exteriors 2.000,00           800,00            2.800,00          
40 3410 22606 Activitats esports 61.000,00         7.000,00        68.000,00       
50 3371 21200 Conservació i manteniiment locals joventut 3.000,00           3.000,00        6.000,00          
65 9200 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 25.000,00         2.100,00        27.100,00       
65 9200 22602 Revista Llera del Ter 15.500,00         3.500,00        19.000,00       
70 2311 22700 Serveis neteja edificis serveis socials 1.083,18           4.000,00        5.083,18          
74 3372 22700 Serveis neteja casal d'avis Can Ponac 6.133,13           4.600,00        10.733,13       
76 3231 22100 Subministrament elèctric escola Aulet 9.996,79           4.000,00        13.996,79       
76 3232 22100 Subministrament elèctric escola Falgueres 12.000,00         5.000,00        17.000,00       
76 3233 22100 Subministrament elèctric EB  Trapelles 4.000,00           2.000,00        6.000,00          
76 3234 22100 Subministrament elèctric EB  Gínjols 3.000,00           2.000,00        5.000,00          
76 3234 21200 Conservació i manteniiment EB Gínjols 4.274,63           2.000,00        6.274,63          
77 3260 22100 Subministrament elèctric escola de dansa 3.698,15           7.000,00        10.698,15       
77 3260 22199 Subministtrament combustible biomasa escola de dansa 1.000,00           1.600,00        2.600,00          
77 3260 21200 Conservació i manteniment escola de dansa 3.992,20           2.000,00        5.992,20          
77 3260 22606 Activitats escola de dansa 131.105,30       1.000,00        132.105,30     
80 1500 22100 Subministrament elèctric locals brigada 1.540,59           1.000,00        2.540,59          
80 1600 22100 Energia elèctrica EDAR 82.000,00         40.000,00      122.000,00     
80 1710 21000 Conservació parcs salut i infantils i jardins 15.000,00         3.000,00        18.000,00       
80 1500 21300 Manteniment vehicle brigada 5.000,00           2.300,00        7.300,00          
80 1600 21000 Conservació xarxa clavegueram 4.220,00           2.000,00        6.220,00          
80 1500 21400 Manteniment vehicle serveis via pública i obres 2.000,00           900,00            2.900,00          

1.163.530,10   214.600,00   1.378.130,10 

 Aplicació 
pressupostària 

 Descripció 
 Previsions 

inicials 
 Modificació 

 Previsions 
definitives 

12 87000 Per despeses generals 2.107.678,90     214.600,00     2.322.278,90   

2.107.678,90     214.600,00     2.322.278,90   

 Subconcepte 
pressupostari 

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 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
8/2022, mitjançant  concessió  de  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     33.082,56       -                   1.495.607,56  

Ingressos patrimonials 130.650,00        -                   -                   130.650,00      

Alienació d'inversions reals 400,00                -                   -                   400,00              

Transferències de capital 334.975,00        121.856,80     -                   456.831,80      

Actius financers 40.000,00          2.169.990,03 214.600,00     2.424.590,03  

Passius financers 640.425,00        640.425,00-     -                     

6.705.925,00     1.684.504,39 214.600,00     8.605.029,39     

 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     251.017,19     214.600,00     3.500.417,19  

Despeses financeres 25.000,00          -                   -                   25.000,00        

Transferències corrents 174.600,00        42.045,96       -                   216.645,96      

Inversions reals 896.375,00        1.329.667,62 -                   2.226.042,62  

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     1.684.504,39 214.600,00     8.605.029,39     

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.

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

Vots a favor (11)

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

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

No hi ha INTERVENCIONS.

3.  DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS NÚMERO 2
REGULADORA DE L’ IBI PER A L’EXERCICI 2023 (expedient x2022001292).

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 municipals.

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acord de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.

La  publicació  dels  textos  actualitzats  de  les  ordenances  fiscals  municipals  resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la llei 58/2003, de 17
de desembre,  General  Tributària,  ja que aquestes han de complir  la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.

Així  mateix,  la Disposició  Addicional  quarta,  apartat  3 de la llei  General  Tributària,  i
l’article 12 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats  Locals  adaptin  l’aplicació  de  la  normativa  tributària  general  al  règim
d’organització  i  funcionament  propi  de  cada Entitat,  previsió  aquesta  que justifica  la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, les
ordenances fiscals que s’especifiquen en la part dispositiva, redactades a l’empara de
l’article 106.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim Local.

En  aquest  sentit,  les  modificacions  introduïdes  als  textos  de  les  ordenances  fiscals
municipals  obeeixen  al  compliment  de  les  previsions  normatives  esmentades
anteriorment.

L’alcaldia ha proposat modificar l’article 7 de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost
sobre Béns Immobles per a l’exercici 2023.

El tipus proposat  es troba dins el límit establert en  72.1 del RDL 2/2004, que per als
immobles de naturalesa urbana estableix un tipus mínim del 0,4% i un tipus màxim del
1,1%, i d’acord amb l’article 72.4 de l’esmentat RDL,  els ajuntaments poden establir,
per als béns immobles urbans, exclosos els d'ús residencial, tipus diferenciats atenent els



usos establerts a la normativa cadastral per a la valoració de les construccions.

Aquests tipus diferenciats només es poden aplicar, com a màxim, al 10 per cent dels
béns  immobles  urbans  del  terme  municipal  que,  per  a  cada  ús,  tingui  més  valor
cadastral,  a  aquest  efecte  l'ordenança  fiscal  de  l'impost  assenyalarà  el  corresponent
llindar de valor per a tots o cada un dels usos, a partir del qual seran aplicables els tipus
incrementats.

Atès  que el  procediment d’aprovació  i  modificació  s’ha d’ajustar  al  que disposen els
articles 15, 16 i 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, relatius a la imposició, supressió i
ordenació de Tributs per les Corporacions Locals.

Han  emès  informe  l’Interventor  en  data  27  de  setembre  de  2022,  subscrit  per  la
secretaria  municipal,  de  conformitat  amb el  que assenyala  l’article  179.2  del  Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim  Local  de  Catalunya,  en  relació  amb  l’article  54  del  Reial  Decret  Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim local.

Per  tot  això,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  Directorial,
l’alcaldia-presidència proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’apartat  2n  de  l’article  7  de
l’Ordenança Fiscal número 2,  reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles que ha de
regir a partir de l’1 de gener de 2023, d’acord amb el següent redactat :

“Article 7.

2. El tipus de gravamen serà el 0,4493% quan es tracti de béns urbans i el 0,680%
quan es tracti de béns rústics.

El tipus de gravamen diferenciat pels béns immobles de naturalesa urbana atenent
als usos establerts a la normativa cadastral per la valoració de les construccions que
superin el valor cadastral que per cada ús es recull en el següent quadre, serà el
0,8000%:

Ús Codi Vàlor cadastral mímim

Industrial I 1.335.387,83                    

En tot cas, aquest tipus diferenciat s’aplicarà com a màxim al deu per cent dels béns
immobles urbans que, per a cada ús, tinguin assignat major valor cadastral.

En el supòsit que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o qualsevol altra norma
amb rang de llei contempli una actualització del valor cadastral, els valors cadastrals
mínims previstos en la taula del punt 4 d’aquest article s’adequaran al percentatge
final que resulti aprovat en l’esmentada Llei.”

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i mitjançant publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) de l’anterior acord provisional, així
com el text complet de l’Ordenança Fiscal modificada (Annex) durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
BOPG.

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, sense necessitat de
nou  acord  plenari,  previ  tràmit  de  certificació  de  dita  circumstància  per  part  de  la
secretaria municipal.

Tercer .- L’acord definitiu de la modificació de l’ordenança fiscal, així com el  text refós
aprovat,  seran  objecte  de  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  amb  la
corresponent instrucció de recursos.

ANNEX

ORDENANÇA FISCAL NUM. 2: REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1 - Fet imposable 

1. - El fet imposable de l' Impost sobre Béns Immobles està constituït per  la titularitat
dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de
característiques especials:

a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics
que es trobin afectes.

b) D'un dret real de superfície.

c) D'un dret real d'usdefruit. 

d) Del dret de propietat. 

2.  -  La  realització  del  fet  imposable  que  correspongui  entre  els  definits  a  l’apartat
anterior per l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o
rústic a les restants modalitats que l'esmentat apartat preveu. 

Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte
quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva
extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet imposable pel dret de
propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una concessió. 

3.-  Als  efectes  de  l’impost  sobre  béns  immobles,  tindran  la  consideració  de  béns
immobles urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals en les
normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

4 .- No estan subjectes a l'impost: 

a)  Les  carreteres,  els  camins,  les  altres  vies  terrestres  i  els  béns del  domini  públic
marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït. 

b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament: 

- Els de domini públic afectes a ús públic. 
- Els  de  domini  públic  afectes  a  un  servei  públic  gestionat  directament  per  l'

Ajuntament i  els  béns patrimonials,  excepte quan es tracti  d'  immobles cedits  a
tercers mitjançant contraprestació.   

Article 2 -  Subjectes passius 

1. Són subjectes passius,  a  títol  de  contribuents,  les  persones físiques  i  jurídiques i
també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat



jurídica,  constitueixin  una  unitat  econòmica  o  un  patrimoni  separat,  susceptible
d’imposició, que siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de l’impost, en els
termes previstos en l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança. 

En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent
recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la seva quota,
que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície
concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió. Sense perjudici del
deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es refereix l'article 10
d'aquesta Ordenança, l' ens o organisme públic al que es trobi afectat o adscrit l'immoble
o  aquell  al  càrrec  del  qual  es  trobi  la  seva  administració  i  gestió,  estarà  obligat  a
subministrar  anualment  al  Ministeri  d'Economia  i  Hisenda  la  informació  relativa  a
aquestes concessions en els termes i altres condicions que es determinin per ordre. 

2.  Amb  caràcter  general  els  contribuents  o  els  substituts  dels  contribuents  podran
repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú.

Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de
característiques  especials  repercutiran  la  part  de  la  quota  líquida  de  l'impost  que
correspongui en qui,  no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a
suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la
part  del  valor  cadastral  que correspongui  a  la  superfície  utilitzada  i  a  la  construcció
directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús. 

Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició
de contribuent en raó de la superfície  no afectada per les concessions,  actuarà com
substitut del contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix l'apartat anterior, el
qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute tributari satisfet.

3.  L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del
dret constitutiu  del fet imposable.

Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre,
es conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de  dos, sense que aquesta
circumstància impliqui la divisió de la quota. 

No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es
podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària,  sent indispensable aportar les dades
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents
públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre
l’immoble. En aquest cas, caldrà que tots els obligats tributaris domiciliïn en una entitat
financera el pagament de les quotes individuals resultants.

Una  vegada  acceptada  per  l'Administració  la  sol·licitud  de  divisió,  les  dades
s’incorporaran en el padró de l’impost de l’exercici en què s'acordi la divisió, sempre i
quan la liquidació no hagi adquirit fermesa; cas contrari s'incorporaran al  padró de
l’impost de l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre
no  se'n sol·liciti la modificació.

Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol
dels responsables solidaris, de  conformitat  amb  allò  que  estableix la  Llei  general
tributària  en  els  supòsits  de  concurrència  d’obligats tributaris.

En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim
econòmic matrimonial de societat legal de guanys.

No està prevista  la  divisió  del  deute  en les  liquidacions  d’ingrés  directe  emeses per
aquesta Administració.



No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió
resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats a) i b) de
l’article 5.

4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de
l’ús  de  l’habitatge  a  un  dels  cotitulars,  es  pot  sol·licitar  l’alteració  de  l’ordre  dels
subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. En aquest
cas s’exigeix l’acord exprés  dels interessats.

5.  Els  obligats  tributaris  que  no  resideixin  a  Espanya,  hauran  de  designar  un
representant  amb  domicili  en  territori  espanyol.  L’esmentada  designació  haurà  de
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta
en el registre de contribuents. 

Article 3 - Successors i responsables 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques  i  entitats  sense  personalitat,  en  els  termes  previstos  a  la  Llei  General
Tributària i a l’Ordenança General

2.  En  els  supòsits  de  canvi,  per  qualsevol  causa,  en  la  titularitat  dels  drets  que
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets
quedaran  afectes  al  pagament  de  la  totalitat  de  la  quota  tributària  en  els  termes
previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL). 

Les  quotes  exigibles  a  l’adquirent  són  les  corresponents  als  exercicis  no  prescrits.
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim. 

3. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran
als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats
a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de
declaracions. 

4.  L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus
titulars i a aquells col·laboradors  socials que haguessin subscrit un conveni amb
l’Ajuntament i actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi
de certificat digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.

Article 4 - Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 

1. Gaudiran d’exempció els següents béns: 

a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats
locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als
serveis educatius i penitenciaris. 

b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna. 
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la

Santa  Seu  i  els  de  les  Associacions  confessionals  no  catòliques  legalment
reconegudes,  en  els  termes  establerts  en  els  respectius  acords  de  cooperació
subscrits. 

d) Els de la Creu Roja Espanyola. 
e) Els  immobles  als  quals  els  sigui  d’aplicació  l’exempció  en  virtut  de  Convenis



Internacionals. 
f) La  superfície  de  les  forests  poblades  amb  espècies  de  creixement  lent

reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o
el suro. 

g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables
per a l’explotació de les esmentades línies. 

h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits,
total o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada
a l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular
de l’activitat. 

i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès nacional,
conforme  a  la  normativa  vigent  en  el  moment  de  l’acreditament  de  l’impost,
concretament, bé cultural d’interès nacional. 
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions
econòmiques, tret que els resulti  d'aplicació algun dels supòsits d'exempció
previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les  entitats
sense fins lucratives i dels  incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a
l'impost a títol de  contribuent recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o
les entitats locals, o sobre organismes autònoms de l'Estat o entitats de dret públic
d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.

j) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2
d’aquesta Ordenança, les  entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals
al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost
sobre Societats.

L’aplicació  de  l’exempció  en  la  quota d’aquest  impost  estarà  condicionada a  què  les
entitats sense  fins lucratius  comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal
especial establert per a aquestes entitats.

Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en
tant es  compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins  lucratius, i
mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial.

2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns: 

a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant
el termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la
qualificació definitiva. 
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en
qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i
tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.  

b) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de
les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra. 

c) Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegre de l’Impost, sempre
que així es sol·liciti pels interessats abans de l’inici de les obres, als immobles que
constitueixin  l’objecte  de l’activitat  de  les  empreses  d’urbanització,  construcció  i
promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta,
i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
El  plaç  d’aplicació  d’aquesta  bonificació  comprendrà  des  del  període  impositiu
següent a aquell en que s’inicien les obres fins al posterior a la seva finalització,
sempre que durant  aquest  temps es  realitzin  obres  d’urbanització  o construcció
efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

3.- L' efecte de concessió de beneficis fiscals comença a partir del període impositiu següent
al de la data de solitud i no pot tenir caràcter retroactiu.



Article 5 -  Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 

1.- Gaudiran d’exempció els següents immobles: 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a  6  EUR. 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent

a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 EUR. 

2.-  Es  concedirà  durant  els  cinc  anys  següents  a  la  construcció  o  rehabilitació
d’habitatges  amb el  distintiu “etiqueta energètica”  una bonificació equivalent  al  25%
(nivell B) o al 50% (nivell A) de l’import de l’impost sobre béns immobles. Es concedirà
una vegada atorgada la llicència de primera ocupació i quedi constància del compliment
dels requisits dels distintius “etiqueta energètica”.

3.- Tenen dret a una bonificació del 30% de la quota íntegra de l’impost pels habitatges
en què s’instal·lin sistemes d’energia solar fotovoltaica amb les especificitats següents:
 La  sol·licitud  de  bonificació  ha  de  ser  simultània  a  la  sol·licitud  de  l’oportuna
llicència/comunicació prèvia i contindrà l’oportú projecte tècnic amb el pressupost i la
memòria de la instal·lació. 

a) Per reconèixer el dret de la present bonificació caldrà acompanyar posteriorment
còpies compulsades de les factures acreditatives de les despeses realitzades. 

b) Només s’aplicarà la bonificació als 2 exercicis següents a la data de sol·licitud de
bonificació i no pot tenir efectes retroactius. 

c) La  instal·lació  d'energia  solar  no  ha  de  ser  obligatòria  per  cap  normativa
específica. 

d) El  sistema d'energia  solar  per  aprofitament  elèctric  ha de tenir  una potència
mínima instal·lada de 1,5 kw. 

e) Aquesta bonificació no serà aplicable als immobles beneficiaris de la bonificació
de l’apartat anterior que ja disposin el distintiu “segell verd”. 

f) Es destinin exclusivament a ús d’habitatge

Article 6 - Base imposable i base liquidable 

1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. 
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de
la manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en el
text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 

2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que
legalment s’estableixin. 

3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és
competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal
Economicoadministratiu Regional de Catalunya. 

4.  L’Ajuntament determinarà  la  base liquidable  quan la  base imposable  resulti  de  la
tramitació  dels  procediments  de  declaració,  comunicació,  sol·licitud,  esmena  de
discrepàncies i inspecció cadastral, en el supòsit que l'Ajuntament hagi assumit aquesta
competència legalment. 

Article 7 -  Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen. 

2. El tipus de gravamen serà el  0,4493% quan es tracti de béns urbans i el 0,680%
quan es tracti de béns rústics.



El tipus de gravamen diferenciat pels béns immobles de naturalesa urbana atenent
als usos establerts a la normativa cadastral per la valoració de les construccions que
superin el valor cadastral que per cada ús es recull en el següent quadre, serà el
0,8000%:

Ús Codi Vàlor cadastral mímim

Industrial I 1.335.387,83                    

En tot cas, aquest tipus diferenciat s’aplicarà com a màxim al deu per cent dels béns
immobles urbans que, per a cada ús, tinguin assignat major valor cadastral.

En el supòsit que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o qualsevol altra norma
amb rang de llei contempli una actualització del valor cadastral, els valors cadastrals
mínims previstos en la taula del punt 4 d’aquest article s’adequaran al percentatge
final que resulti aprovat en l’esmentada Llei.”

3. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. 

4. Recàrrec sobre béns immobles d’ús residencial desocupats. 

1. Els béns immobles d'ús residencial  que es trobin desocupats amb caràcter
permanent quedaran subjectes a un recàrrec del 50% de la quota líquida de
l'impost i correspondrà a la de l’exercici de l'any en que es meriti el recàrrec.

A aquest efectes, i de conformitat amb el que disposa Llei 18/2007, de 28 de
desembre aprovada pel  Parlament de Catalunya,  tindrà la consideració de bé
immoble  d’us  residencial  desocupat,  aquell  que  a  31  de  desembre  estigui
desocupat, i hagi mantingut aquesta situació de forma permanent, sense causa
justificada, com a mínim en els darrers dos anys. 

Aquest recàrrec s'exigirà als subjectes passius d'aquest tribut, merita a 31 de
desembre i  es liquidarà anualment, una vegada constatada la desocupació de
l'immoble, juntament amb l'acte administratiu pel qual aquesta es declari. 

En tot cas, aquest recàrrec serà calculat tenint en compte l'efectiva desocupació,
prorratejant-se el mateix per mesos. 

2. Indicis que presumeixen la desocupació del bé immoble.

 L’ajuntament  mitjançant  les  seves  bases  de  dades  tributàries  i  el  padró
municipal  presumirà  la  desocupació  del  bé  immoble  d’ús  residencial  quan
concorrin,  a  la  data  de  meritació  del  recàrrec  de  l’impost,  algun  d’aquests
supòsits: 

a. No existeixi cap persona empadronada de forma permanent i per un termini de
més de dos anys en l’habitatge. 

b.  No  estar  l’habitatge  donat  d’alta  a  la  Xarxa  de  subministrament  d’aigua
excepte que es disposi de pou propi. 

c. No disposar l’habitatge de comptador d’aigua o aquest estigui donat de baixa
del servei o el consum d’aigua derivat de les lectures del comptador durant els
dos darrers anys hagi estat inexistent. Ja es presti el servei de subministrament
d’aigua de forma directa o indirecta.

 No obstant l’anterior, s’entendrà presumptament, que hi ha ocupació quan el bé
immoble estigui:



 a.  Afecte  a  activitats  d'allotjament,  pensions,  hostals  etc.  i  l’Ajuntament  en
tingui constància mitjançant l’obtenció de la llicència o la comunicació realitzada
davant de l’ajuntament del titular de l’activitat. 

b. A disposició d'alguna entitat pública del municipi de tributació que tingui entre
les seves finalitats la posada en lloguer d'aquests. 

Altrament caldrà acreditar-se en el tràmit d’al·legacions corresponent la posada a
disposició de qualsevol altre entitat pública amb aquesta finalitat. 

c. Arrendat si l’Ajuntament té constància d’aquest. Altrament caldrà acreditar-se
en el tràmit d’al·legacions corresponent. 

d.  Afecte  a  activitats  professionals  o  comercials  de  forma  continuada  i
l’Ajuntament  en  tingui  constància  mitjançant  l’obtenció  de  la  llicència  o  la
comunicació realitzada davant de l’ajuntament del titular de l’activitat. 

Per aquesta presumpció s’exigeix la condició de titular cadastral de l'immoble.
Altrament caldrà acreditar-se en el tràmit d’al·legacions corresponent l'existència
d'un  contracte  d'arrendament  en  favor  del  titular  de  l'activitat  per  termini
superior o igual a un any. Si el contracte no consta per escrit haurà de justificar-
se mitjançant els mitjans de prova que es considerin pertinents. 

e. Afectat per un expedient de declaració de ruïna o altres circumstàncies que el
faci inhabitable. 

3.-  Als  efectes  d’aquest  recàrrec,  s’entendrà  justificada  la  desocupació  en  el
supòsits que concorrin algunes de les circumstàncies següents: 

a. Habitatges abandonats per trobar-se en una zona rural en procés de pèrdua de
població. 

b.  Habitatges  que  siguin  objecte  d'un  litigi  judicial  sobre  la  seva  titularitat
pendent de resolució. 

c.  Habitatges  la  titularitat  dels  quals  correspongui  a  persones  que  hagi  de
desplaçar-se  a  un  altre  habitatge  per  trobar-se  en  situació  de  dependència,
Habitatges  la  titularitat  dels  quals  correspongui  a  persones  que  hagi  de
desplaçar-se a un altre habitatge per trobar-se en situació de dependència, o per
a l'atenció d'aquella, i sigui cònjuge, parella de fet constituïda conformement al
que es disposa en la Llei 2/2003, de 7 de maig, reguladora de parelles de fet, o
parent per consanguinitat, afinitat o adopció fins al tercer grau de parentiu. 

d.  Habitatges  la  titularitat  dels  quals  correspongui  a  persones  que  hagin  de
traslladar-se per raons laborals.

e. Habitatges amb ocupació il·legal per condicionar la disponibilitat de l’habitatge
a una intervenció judicial. 

f. Habitatges la titularitat dels quals correspongui a persones empadronades en
Residències de la Tercera Edat 

g.  Habitatges  adquirits  per  herència  en  els  supòsits  que  per  absència  de
testament sigui necessari tramitar una la declaració d'hereus. En aquest cas no
s’entendrà desocupat el  bé immoble de forma permanent fins transcorregut 4
anys des de la data de defunció. 

h.  Habitatges  que  exigeixin  per  al  seu  lloguer  reparacions  o  adequacions
importants,  i  els  titulars  de  les  quals  o  bé  manquin  dels  recursos  financers
suficients  per  a  dur-les  a  terme  o  bé  no  puguin  accedir  als  mateixos  en



condicions normals de mercat. 

L'informe de valoració de tals circumstàncies es realitzarà pels tècnics. 

No s’entendrà aquesta causa, com a justificativa de la de desocupació, quan el
procés  de  deterioració  de  l'immoble  s'hagués  produït  principalment  durant  el
període en què el titular actual dels mateixos els hagués detectat 

i.  Habitatges  objecte  de  transmissió  durant  l’exercici  en  curs  o  al  llarg  de
l'exercici immediatament anterior al de la data de meritació 

j.  Habitatges  la  titularitat  dels  quals  correspongui  a  persones  físiques  quan
aquestes  siguin  titulars  d'un  o  més  d'un habitatge  sense residència  habitual,
sempre que, en conjunt, el valor cadastral  d'aquests immobles sigui inferior a
225.000€. 

4. Procediment de declaració de bé immoble d’ús residencial desocupat: 

a. Acord Inici: 

L’òrgan  competent  emetrà  resolució  d’inici,  que  serà  degudament  notificada,
identificant  els  titulars  d’habitatges  d’ús  residencial  desocupats  en  tant  que
subjectes passius de l’impost, amb motiu de la constatació de la desocupació, en
atenció a les presumpcions regulades anteriorment. 

b. Tràmit d’audiència: 

En el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acord
d’inici,  l’interessat  podrà  formular  les  al·legacions  que  estimin  oportunes,  als
efectes de desvirtuar les presumpcions anteriors. 

En aquest sentit, la ocupació efectiva no inscrita en el padró municipal es podrà
acreditar  mitjançant  declaracions  tributàries  efectuades  davant  qualsevol
Administració, en les que haurà de constar declarada com a habitatge habitual la
subjecta a aquest impost. Les contradiccions entre declaracions tributàries o la
inexistència  d'obligació  d'efectuar-les  habilitarà  per  a  la  presentació  d'altres
mitjans de prova admesos en dret. 

c. Resolució: 

A la vista de les presumpcions, les al·legacions i els mitjans de prova aportats, en
el  seu  cas,  l’òrgan  competent  emetrà  resolució  declarant  la  constatació
d’habitatge d’ús residencial desocupat juntament amb l’aprovació de la liquidació
del recàrrec corresponent, o declarant la constatació d’habitatge ocupat. 

5. Normes de Gestió. 

Un cop practicada la liquidació anterior, s’elaborarà anualment el padró fiscal que
inclourà  les  corresponents  liquidacions  del  recàrrec,  que  es  notificaran
col·lectivament mitjançant edictes. El període de cobrament dels rebuts periòdics
notificats col·lectivament es determinarà cada any i es farà públic mitjançant el
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província. 

No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es
produeixin  modificacions  de  caràcter  general  dels  elements  integrants  del
recàrrec, mitjançant la corresponent modificació de l’ordenança fiscal de l’impost
de béns immobles



Article 8 - Normes de gestió. 

1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4:

1.1 Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), es requerirà que el subjecte
passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.
En  la  sol·licitud  s’  haurà  d’  acreditar  el  compliment  dels  requisits  exigibles  per  a
l’aplicació de l’exempció. 

1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable
amb la bonificació de l’article 4, apartat 2c) (obres d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària). 

Quan, per a un mateix exercici i  subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia. 

1.3. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2.c) comprendrà des del període
impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’
aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització, construcció
o  rehabilitació  efectiva,  i  sense  que,  en  cap  cas,  es  pugui  excedir  de  tres  períodes
impositius. 

Per a gaudir de l’esmentada bonificació,  els interessats hauran d’ aportar  la següent
documentació i complir els següents requisits: 

a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat. 

b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat,
que es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de
l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats. 

c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’ aportar-se fotocòpia
de  la  llicència  d’obres  o  del  document  que  acrediti  la  seva  sol·licitud  davant
l’Ajuntament. 

d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar
de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència
cadastral. 

e) Presentar  fotocòpia  dels  plànols  de  situació  i  emplaçament  de  la  construcció/
urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud. 

f) Acreditar la titularitat de l’ immoble, mitjançant el títol de propietat. 
g)  Per  tal  de  determinar  l’inici  del  període  bonificable,  caldrà  acreditar  la  data  del
començament efectiu de les obres mitjançant l’aportació de l’acta de replanteig o del
certificat d’inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional
corresponent. El termini per la presentació dels esmentats documents serà de dos mesos
des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la liquidació tributària adquireixi
fermesa.

h) Així mateix, per tal de determinar el  final  del període bonificable, caldrà acreditar
l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres
d’urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat corresponent; sempre dins
dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas, abans que la liquidació tributària
adquireixi fermesa.

2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5: 

Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels apartats 1.a) i
1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual. 

L’Ajuntament  podrà  agrupar  en  un  únic  document  de  cobrament  totes  les  quotes
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi
d’imposició. 



Article 9 - Període impositiu i acreditament de l’impost 

1. El període impositiu és l’any natural. 

2. L’impost es merita el primer dia de l’any. 

3.  Els  fets,  actes  i  negocis  que,  d’  acord  amb el  què  preveu  l’article  10  d’aquesta
Ordenança,  hagin  de  ser  objecte  de  declaració,  comunicació  o  sol·licitud,  tindran
efectivitat  en  l’exercici  immediat  següent  a  aquell  en  què  es  van  produir,  amb
independència del moment en què es notifiquin. 

Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura en
el  seu  padró,  originat  per  algun  dels  fets,  actes  o  negocis  esmentats  anteriorment,
aquest liquidarà l’IBI, si és procedent, un cop la Gerència Territorial del Cadastre notifiqui
el nou valor cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als
exercicis meritats i no prescrits, entenent com a tal els compresos entre el següent a
aquell en que els fets, actes o negocis es van produir i l’exercici en el qual es liquida. 

Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la
quota satisfeta per IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha
tingut realitat. 

4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran
efectivitat  el  dia  ú  de gener  de  l’any següent  a  aquell  en que es  produeixi  la  seva
notificació. 

Article 10 - Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds 

1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de
l’impost, a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a declarar les
circumstàncies determinants d’una alta, baixa o modificació de la descripció cadastral
dels immobles de conformitat amb la normativa cadastral.

 2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’ escaigui, els següents fets,
actes o negocis: 

a) La  realització  de  noves  construccions  i  l’ampliació,  rehabilitació,  demolició  o
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a
tal  les  obres  o  reparacions  que  tinguin  per  objecte  la  mera  conservació  i
manteniment dels edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o
decoratives. 

b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament. 
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles. 
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació. 
e) La  constitució,  modificació  o  adquisició  de  la  titularitat  d’una  concessió

administrativa i dels drets reals d’usdefruit i de superfície. 
f) Les  variacions  en  la  composició  interna  o  en  la  quota  de  participació  dels

copropietaris,  o  els  cotitulars  de  les  entitats  de  l’article  35.4  de la  Llei  general
tributària. 

g) Els  actes  de  planejament  i  de  gestió  urbanístics  que  es  determinin
reglamentàriament. 

3. Seran objecte de sol·licitud: 

a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en
el dret que va originar l’esmentada titularitat. 

b) Sol·licitud  d’incorporació  de  titularitat,  que  podrà  formular  el  propietari  d’un  bé
afecte a una concessió administrativa,  o gravat per un dret real de superfície o
d’usdefruit. 



c) Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent. 

4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’ Ajuntament o davant la
Gerència Regional del Cadastre. 

5. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l'Ajuntament
podrà  exigir  l’acreditació  de  la  presentació  de  la  declaració  cadastral  de  la  nova
construcció. 

6.L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar  la declaració, quan la
transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat
de l’immoble; es formalitzi en escriptura  pública o se  sol·liciti la seva  inscripció en el
Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte translatiu del domini,
sempre que, a més, s’hi acrediti la referència cadastral mitjançant l’aportació d’un dels
documents següents:

a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per  l’òrgan que
actuï per delegació. 

b) L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles.

Article 11 -  Règim de liquidació 

1.  La  liquidació  i  recaptació,  així  com la  revisió  dels  actes  dictats  en  via  de  gestió
tributària d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’ Ajuntament i comprendran
les funcions de concessió i  denegació  d’exempcions i  bonificacions,  realització  de  les
liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents
de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels
recursos que s’interposin contra aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació
al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat. 

2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu
aquesta  Ordenança  han  de  presentar-se  davant  l’Ajuntament,  acreditant  les
circumstàncies que fonamenten la sol·licitud. 

3.  Les  liquidacions  tributàries  seran  practicades  per  l’Ajuntament,  tant  les  que
corresponen a valors-rebut com les liquidacions de venciment singular. 

4.  No  serà  necessària  la  notificació  individual  de  les  liquidacions  tributàries  en  els
supòsits  que,  portant-se  a  terme  un  procediment  de  valoració  col·lectiva,  s’hagin
practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable. 

Una vegada transcorregut el  termini  d’impugnació previst  en les citades notificacions
sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les
bases  imposable  i  liquidable  notificades,  sense  que  puguin  ser  objecte  de  nova
impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’impost. 

5.  La notificació de modificacions en els valors  cadastrals, aprovades com a
conseqüència de procediments de  valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació
mitjançant declaració, comunicació  i sol·licitud, es realitzarà  per  mitjans telemàtics,
sempre que així ho estableixi la normativa cadastral.

Article 12  - Règim d’ingrés 

1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà
cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí  Oficial de la
Província. 

Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la



Llei general tributària, que són: 

a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes
posterior. 

b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes
posterior. 

2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors
sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que
s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei
general tributària. 

Article 13 - Impugnació dels actes de gestió de l’impost 

1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació podran
ser impugnats en via economicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació
suspengui  la  seva  executivitat,  tret  que  excepcionalment  s’acordi  la  suspensió  pel
tribunal economicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti l’interessat i justifiqui
que la seva execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació. 

2. Contra els actes de gestió tributària,  competència de l’Ajuntament,  els  interessats
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del
període d’exposició pública dels padrons corresponents. 

3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon
tal  funció  a  l’Ajuntament,  d’  acord  amb  d’allò  que  preveu  l’article  6.4  d’aquesta
Ordenança, es pot interposar el recurs de reposició previst en l’apartat anterior. 

4.  La  interposició  del  recurs  de  reposició  davant  l’Ajuntament  no  suspèn  l’acció
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el
recurs, l’interessat sol·liciti  la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi
garantia pel total del deute tributari. 

No  obstant,  en  casos  excepcionals,  l’Ajuntament  pot  acordar  la  suspensió  del
procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de
prestar alguna, o bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació
que s’impugna. 

5. Si el motiu d’ oposició es fonamenta l'existència de possibles errades en la descripció
cadastral de l'immoble, imputables a la Direcció General del Cadastre, no se suspendrà
en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que,
una vegada existeixi resolució ferma en matèria censal si aquesta afectés a la liquidació
abonada, es realitzi la corresponent devolució d’ ingressos indeguts. 

6.  Contra  la  denegació  del  recurs  de  reposició  pot  interposar-se  recurs  contenciós
administratiu en els terminis següents: 

a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de
l’endemà al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició. 

b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de
l’endemà a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 

Article 14 -  Actuacions per delegació 

1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Girona
(XALOC), les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions



que ha de fer l’Administració delegada. 

2. Quan XALOC conegui les transmissions de propietat per haver rebut informació dels
Notaris competents o del Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de
l’IBI i comunicarà els canvis a la Gerència Regional del Cadastre. 

3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en el
XALOC. 

Els  tècnics  d’aquest  Organisme responsables  de la  col·laboració en matèria  cadastral
realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent a la Gerència
Regional del Cadastre. 

4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme XALOC s’ajustaran a allò
que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.

5. No obstant  l’anterior,  en  els  casos  en  que 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 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.

Disposició  addicional   - Modificació  dels  preceptes  de  l’ordenança  i  de  les
referències  que  fa  a  la  normativa  vigent,  amb  motiu  de  la  promulgació  de
normes posteriors 

Els  preceptes  d’aquesta  Ordenança  fiscal  que,  per  raons  sistemàtiques  reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa. 

Disposició transitòria  - Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de
la present ordenança 

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests
exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent
a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits
que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici
objecte de tributació. 

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per
a l’exercici de què es tracti. 

Disposició final 

Aquesta  Ordenança  aprovada  provisionalment  pel  ple  en  sessió  celebrada  en  data
_________________  i  que  ha  quedat  definitivament  aprovada  en  data
_________________________, publicada al BOP ________ de data _______________,
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023 i  continuarà vigent mentre no s’acordi la
modificació o derogació.

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



Vots a favor (11)

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

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

No hi ha INTERVENCIONS.

4. DICTAMEN SOBRE LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DEL
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LES  EMPRESES  DEL  POLÍGON
INDUSTRIAL  DE  CELRÀ  NALCO  ESPAÑOLA  MANUFACTURING  SLU,  ESTEVE
QUÍMICA  SA,  MEDICHEM  SA,  PROTEÏN  SA,  CÀRNIQUES  CELRÀ  SL  I
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ DE COL·LABORACIÓ EN EL FINANÇAMENT DE LES
DESPESES D’EXECUCIÓ DE LA PRIMERA FASE DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE
LA  ESTACIÓ  DEPURADORA  D’AIGÜES  RESIDUALS  (EDAR) (expedient
x2021000775).

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària de data  10 de maig de 2022  es va aprovar  inicialment el
projecte d’obra ordinària municipal titulat  Ampliació de l’Estació Depuradora de Celrà
(Fase 1 i 2), amb un pressupost d’execució per contracte de 3.190.522,87 Euros IVA
exclòs (3.860.532,68 Euros IVA inclòs), desglossat en les fases següents: 

 Fase  1  per  import  de  2.359.429,79  Euros  IVA  exclòs  (2.854.910,05  Euros  IVA
Inclòs) 

 Fase 2 per import de 831.093,08 euros IVA exclòs (1.005.622,63 Euros IVA Inclòs)

En la mateixa sessió plenària també es va aprovar  el  conveni  de col·laboració entre
l’Ajuntament de Celrà i les empreses Nalco Española Manufacturing SLU, Esteve Química
SA,  Medichem  SA,  Proteïn  SA,  Càrniques  Celrà  SL  i  l’Ajuntament  de  Celrà  pel
finançament de les despeses d’execució de la primera fase de les obres d’ampliació de la
Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).

2. Es va sotmetre a informació pública durant 30 dies hàbils mitjançant anunci publicat al
BOP de Girona número 98 de 23 de maig de 2022, al DOGC número 8671 de 19 de maig
de 2022 i al tauler electrònic (e-tauler) de la seu electrònica municipal des del dia 24 de
maig de 2022 fins al dia 7 de juliol de 2022.

3. Durant el període d’informació pública van presentar al·legacions totes les empreses
implicades en el conveni de col·laboració pel que fa al contingut del seu annex III: 
 Esteve Química SA (registre d’entrada E2022004436, de 30 de juny de 2022)

 Medichem SA (registre d’entrada E2022004472, d’1 de juliol de 2022)
 Nalco Española Manufacturing SLU (registre d’entrada E2022004471, d’1 de juliol de

2022)
 Protein SA (registre d’entrada E2022004435, de 30 de juny de 2022)
 Càrniques Celrà SL (registre d’entrada E2022004750, de 12 de juliol de 2022) 

4. En data 22 d’agost de 2022 la secretària de la corporació emet informe en relació amb
les al·legacions presentades, que es transcriu a continuació:

(…)



Bàsicament, totes les al·legacions plantegen un modificació de l’annex III de dit conveni
en base a un error de caràcter material, atenent que en la taula de referència es va tenir
en compte com a cabal ampliat la xifra de 401.500 m3/any, quan el cert és que el cabal
ampliat  és  de  383.250 m3/any,  tal  i  com resulta  del  projecte  i  també s’indica a  la
clàusula Quarta del mateix conveni.

Aquest error no es pot considerar com un error material o aritmètic de conformitat amb
el  que estableix    l’article  109.2 del  la Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  ja  que  no  es  redistribueix
proporcionalment la minva de dits m3/any entre tots els integrants de la taula, sinó que
es redueix de la part pública, raó per la que cal que el Ple de l’Ajuntament accepti si
s’escau la esmena del conveni en dits termes de distribució de despesa i cabal ampliat.

L’annex III aprovat pel ple i publicat és el següent:

ANNEX  III  DISTRIBUCIÓ  DEL  COST  D’AMPLIACIÓ  DE  LA  EDAR  ENTRE  ELS
SIGNANTS DEL CONVENI

CABAL AMPLIAT m3 / any
ampliats

Cost Inversió

% € (iva inclòs)

ESTEVE QUÍMICA 95.000 23,66% 675.507,98

PROTEÏN 47.000 11,71% 334.198,69

MEDICHEM 45.000 11,21% 319.977,47

NALCO 55.000 13,70% 391.083,57

CÀRNIQUES CELRÀ 29.000 7,22% 206.207,70

AMPLIACIÓ  INDÚSTRIA 271.000 67,50% 1.926.975,40

AMPLIACIÓ AJUNTAMENT 130.500 32,50% 927.934,65

AMPLIACIÓ TOTAL 401.500 100,00% 2.854.910,05

La modificació proposada per les al·legacions presentades és la següent:

ANNEX  III  DISTRIBUCIÓ  DEL  COST  D’AMPLIACIÓ  DE  LA  EDAR  ENTRE  ELS
SIGNANTS DEL CONVENI

CABAL AMPLIAT
m3 / any
ampliats

Cost Inversió

%
€ (iva
inclòs)

ESTEVE QUÍMICA 95.000 24,79% 707.732,20

PROTEÏN 47.000 12,26% 350.011,97

MEDICHEM 45.000 11,74% 335.166,44



NALCO 55.000 14,35% 409.679,59

CÀRNIQUES CELRÀ 29.000 7,57% 216.116,69

AMPLIACIÓ  INDÚSTRIA 271.000 70,71% 2.018.706,90

AMPLIACIÓ
AJUNTAMENT 112.250

29,29% 836.203,15

AMPLIACIÓ TOTAL 383.250 100,00% 2.854.910,05

Caldrà doncs que s’emeti informe per part de l’enginyer municipal, per tal que indiqui si
dita reducció d’ampliació de cabdal per part  de l’Ajuntament és viable en termes de
previsions de creixement i si s’escau per la intervenció municipal.

5. En data 1 de setembre de 2022 l’enginyer municipal emet informe favorable a la
modificació proposada de l’annex III del conveni de referència. 

FONAMENTS DE DRET

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. 

Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

I de conformitat amb els articles 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i amb el dictamen
favorable  de  la  Comissió  Informativa  Directorial,  es  proposa  al  Ple  de  la  corporació
l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Estimar  les  al·legacions  presentades  per  les  empreses  Nalco  Española
Manufacturing SLU, Esteve Química SA, Medichem SA, Proteïn SA i Càrniques Celrà SL,
en  el  sentit  d’acceptar  la  modificació  del  contingut  de  l’annex  III  del  conveni  de
col·laboració pel finançament de les despeses d’execució de la primera fase de les obres
d’ampliació de la Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).

Segon. Modificar el text de l’Annex III-Distribució del cost d’ampliació de l’Edar entre els
signants  del  conveni, del  conveni  de  col·laboració  pel  finançament  de  les  despeses
d’execució de la primera fase de les obres d’ampliació de la Estació Depuradora d’Aigües
Residuals (EDAR), aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 10 de maig de
2022, que queda amb el següent redactat:

ANNEX  III  DISTRIBUCIÓ  DEL  COST  D’AMPLIACIÓ  DE  L’EDAR  ENTRE  ELS
SIGNANTS DEL CONVENI

CABAL AMPLIAT
m3 / any
ampliats

Cost Inversió

%
€ (iva
inclòs)

ESTEVE QUÍMICA 95.000 24,79% 707.732,20



PROTEÏN 47.000 12,26% 350.011,97

MEDICHEM 45.000 11,74% 335.166,44

NALCO 55.000 14,35% 409.679,59

CÀRNIQUES CELRÀ 29.000 7,57% 216.116,69

AMPLIACIÓ  INDÚSTRIA 271.000 70,71% 2.018.706,90

AMPLIACIÓ AJUNTAMENT 112.250 29,29% 836.203,15

AMPLIACIÓ TOTAL 383.250 100,00% 2.854.910,05

Tercer. Publicar  el  text  integra  modificat  d’aquest  conveni  en  la  seu  electrònica  de
l’Ajuntament de Celrà, als efectes de donar compliment als principis de publicitat activa
en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència.

 Quart. Comunicar aquest acord a Tresoreria i Comptabilitat de la corporació.

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  les  empreses  Nalco  Española  Manufacturing  SLU,
Esteve Química SA, Medichem SA, Proteïn SA i Càrniques Celrà SL.

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

Vots a favor (11)

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

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

No hi ha INTERVENCIONS.

5. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DEFINITIVA D’UN PROJECTE D’OBERTURA
I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ INCENDIS,
DE  LES  PARCEL·LES  INTERIORS  I  ZONES  VERDES  DE  CELRÀ (expedient
x2022000547).

ANTECEDENTS DE FET  

1. El Ple en sessió de data 14 de juny de 2022, va aprovar inicialment el projecte titulat
‘Obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció incendis, de les
parcel·les  interiors  i  zones  verdes  de  Celrà’, redactat  pel  Sr.  Jordi  Vigué  Ruaix,
enginyer,  amb un  pressupost  d’execució  per  contracte  de  115.861,22  Euros  IVA
exclòs (140.192,07 Euros IVA inclòs), desglossat de la forma següent:

- Execució de la franja perimetral de la Depuradora per import de 40,73 Euros IVA
exclòs (58,65 Euros IVA inclòs).

- Execució de la franja perimetral del Nucli de Celrà per import de 47.452,69 Euros



IVA exclòs (68.327,13 Euros IVA inclòs).
- Tractament de parcel·les  interiors  del  Nucli  de  Celrà  per  import  de  30.720,91

Euros IVA exclòs (44.235,04 Euros IVA inclòs).
- Tractament de zones verdes del Nucli de Celrà per import de 19.148,03 Euros IVA

exclòs (27.571,25 Euros IVA inclòs).

2. L’acord es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, a
comptar de  l’endemà de l’última publicació, constant publicacions al  Butlletí Oficial
de la Província de Girona número 122 de data 28 de juny de 2022, al Diari Oficial de
la Generalitat  de Catalunya núm. 8.696 de data 27 de juny de 2022 i  al  tauler
electrònic (e-tauler) de la seu electrònica municipal des del dia 28 de juny de 2022
fins al dia 10 d’agost de 2022. 

3. En  data  27  de  juny  de  2022,  registre  de  sortida  municipal  núm.  1.855,  es  va
sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

4. Durant el període d’informació pública va presentar al·legacions el Sr. ....., registre
d’entrada municipal número 5.216, de data 28 de juliol de 2022. 

5. En data 24 d’agost de 2022, registre d’entrada municipal núm. 5.705, el Sr. Jordi
Vigué, enginyer redactor del projecte, ens ha fet tramesa de l’informe el qual serveix
de motivació al present acord, i que diu així:
“..../...

4.1. Al·legació primera “Conceptes inadequats”

Convé aclarir en primer lloc quina és la normativa aplicable i les modificacions que ha
sofert aquesta normativa:

 La normativa aplicable és la detallada al punt 3 d’aquest informe
 S’ha de tenir present que la Llei 5/2003 es va modificar per la llei 2/2014 de

27  de  gener,  de  mesures  fiscals,  administratives,  financeres  i  del  sector
públic, en el seu article 179, pel qual tot el que fins llavors era aplicable a les
urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana va passar a ser
aplicable  també  als  nuclis  urbans  ubicats  a  menys  de  500  m de  massa
forestal.

En segon lloc cal dir que no és cert que la determinació del traçat de la franja s’hagi
fet en base a la classificació cadastral. Com es pot comprovar a les imatges 1 i 2, la
determinació del perímetre a protegir s’ha fet en base al planejament urbanístic.  La
cartografia cadastral s’ha utilitzat per a la identificació de les finques a partir de la
seva referència cadastral.



Imatge  1:  Superposició  de  la  franja  de prevenció  d’incendis  sobre  el  Pla  parcial
aportat per la persona que presenta al·legacions.

Imatge 2: Superposició de la franja de prevenció d'incendis sobre el Mapa Urbanístic
de Catalunya (WMS MUC)



Només  de  manera  puntual,  quan  existeixen  discrepàncies  entre  la  cartografia
cadastral  i  la  cartografia  de  planejament  urbanístic,  s’ha  utilitzat  el  criteri  de  la
delimitació del  cadastre  d’urbana per  a resoldre aquestes  discrepàncies.  S’utilitza
aquest  criteri,  prèviament  consensuat  amb  la  Diputació  de  Girona,  per  haver
constatat que en general la cartografia del cadastre d’urbana té major detall i major
coincidència  amb la  realitat  física  del  terreny  que la  cartografia  del  planejament
urbanístic.  En  qualsevol  cas,  les  discrepàncies  existents  son  de  dimensió  poc
rellevant  i  es  poden  resoldre  per  part  de  la  direcció  d’obra  en  el  moment  de
l’execució dels treballs atenent a la realitat física.

Efectivament, com es diu en aquesta al·legació, la franja perimetral és una franja de
terreny que té la funció de prevenir que un incendi forestal afecti la trama urbana,
però no només de les urbanitzacions sinó també dels nuclis urbans situats a menys
de 500 m de terreny forestal. Aquesta franja estarà situada majoritàriament però no
exclusiva en terreny no urbanitzable,  com es detalla en la resposta a l’al·legació
segona. A la cartografia del  projecte queda perfectament identificada quina és la
implantació de la franja i és evident que el sòl urbà a protegir és tot aquell que es
troba a l’interior del perímetre. 

En  relació  al  concepte  “parcel·la  interior”,  aquest  queda  definit  al  projecte,  a  la
pàgina  4, on especifica el seu significat:

 Parcel·la interior : parcel·la d’urbanització o nucli que no està edificada.

Així mateix, la Llei 2/2014, al seu article 179, que modifica la Llei 5/2003, també
recull aquest concepte amb la modificació de l’apartat 1 de l’article 3 on, a l’apartat
b, especifica: 



Imatge 3: Extracte de la Llei 2/2014

 4.2.  Al·legació  segona  “Aplicació  improcedent  de  la  delimitació  de  les
franges de prevenció d’incendis”.

Com s’ha esmentat a l’anterior punt, la llei 5/2003 fa referència a les mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata
amb la trama urbana. Posteriorment, l’article 179 de la Llei 2/2014, modifica aquesta
llei,  fent  extensiu  el  concepte  “urbanització”  a  urbanitzacions,  nuclis  urbans,
edificacions i instal·lacions en terrenys forestals o a una distància d’aquests inferior
als 500 m .

Com bé s’explica a l’escrit de les al·legacions, les unitats a51, a52, a53, a54 i a55 del
“Pla Parcial  del polígon industrial  i  residencial  de Celrà” estan catalogades com a
zones  verdes.  Segons  l’article  6  del  Decret  123/2005  de  mesures  de  prevenció
d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana1 , a l’apartat 6.2 contempla que les zones verdes o vials perimetrals existents
a partit del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les urbanitzacions,

1 Ara extrapolable a urbanitzacions, nuclis urbans, edificacions i instal·lacions en terrenys
forestals o a una distancia inferior als 500 m, segons Llei 2/2014 . 



es poden computar com a part de la franja exterior de protecció:

Imatge 4: Extracte del Decret 123/2005

Així, el fet d’acostar la franja perimetral a les edificacions, allà on hi ha un vial o una
zona verda, no només està contemplat per la normativa vigent, sinó que a més a
més,  hi  ha un criteri  tècnic que ho avala,  doncs es protegeixen de manera més
eficient  les  edificacions  que  existeixin  o  puguin  existir  dins  la  trama  urbana  en
qüestió.  D’aquesta manera, les franges de prevenció d’incendis no necessàriament
es troben en sòl no urbanitzable, sinó que es donen situacions múltiples en què es
troben en sòl urbà, tot i que sempre en espais no edificables.

4.3. Al·legació tercera “Incongruències i complexitat del projecte”.

El  projecte  ha  estat  elaborat  segons  un  model  establert  per  la  Diputació  de
Girona i consensuat pels diferents actors i administracions competents. Aquest model
s’està utilitzant a tota la província de Girona amb bons resultats i malgrat aspectes
de gust personal és perfectament intel·ligible per aquells que han de dur a terme el
projecte. És cert que es generen una gran quantitat de taules i una extensa paleta de
colors a la cartografia, però això no demostra altra cosa que un elevat nivell de detall
en la preparació del projecte.

4.4. Al·legació quarta “Suggeriment d’inclusió del mot incendis al projecte”.

Es traslladarà aquest suggeriment a la Diputació de Girona perquè si ho creu
convenient ho introdueixi en el seu model.

4.5. Al·legació sisena “Concreció de la constitució de servitud forçosa”.



El traçat de les franges perimetrals de prevenció d’incendis no s’inscriu en el
registre de la propietat i per tant, no afecta a l’àmbit jurídic-hipotecari de les finques
afectades.

5.- CONCLUSIONS

Amb el contingut d’aquest informe es dona resposta, des d’un punt de vista
tècnic, a les al·legacions presentades i aquesta resposta no implica cap modificació
del Projecte d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les
parcel·les interiors i zones verdes de Celrà.  “

6. En data 28 de setembre de 2022, registre d’entrada municipal núm. 6.556, el Sr.
Jordi  Vigué,  enginyer  redactor  del  projecte,  ens  ha  fet  tramesa  de  l’informe
complementari el qual serveix de motivació al present acord, i que diu així:

“.../...

4.1.Al·legació cinquena “Avinentesa de la compareixença”.

Aquesta al·legació no té a veure amb el projecte en sí sinó que fa referència a una
qüestió d’actualització de la informació cadastral que qui presenta les al·legacions diu
textualment que va “observar-ho als serveis d’urbanisme de l’Ajuntament”.

En la redacció del projecte es van tenir en compte la informació cadastral vigent en
el moment de la seva realització.

5.- CONCLUSIONS

L’al·legació cinquena no té a veure amb el projecte pròpiament dit sinó amb aspectes
de l’actualització de la informació cadastral.”

7. Transcorregut el  termini  legal atorgat a tal  efecte, no s’ha emès informe de  de
l’Agència catalana de l’Aigua, raó per la que es continua el procediment.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb l’article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis  forestals  en  les  urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les  edificacions  i  els
instal·lacions situats en terrenys forestals.

De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  de  Catalunya,  la  tramitació  dels
projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: acord d'aprovació
inicial,  submissió a informació  pública  per  un període mínim de trenta  dies  i  l’aprovació
definitiva.

 I d’acord amb la competència del Ple, de  conformitat amb el que disposa l'article 22.2.ñ de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada
per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del
govern local.

Per tot l'exposat,  i  amb el  dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial,  es
proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent

ACORD



 Primer.-  Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. ..........., en el sentit expressat en la
part expositiva d’aquest acord, i d’acord amb els informes de l’enginyer redactor Sr. Jordi
Vigué Ruaix, registres d’entrada núm. 5.705 de 24 d’agost de 2022 i núm. 6.556 de 28 de
setembre de 2022.

Segon. Aprovar definitivament el projecte titulat ‘Obertura i  manteniment de les franges
perimetrals  de  prevenció  incendis,  de  les  parcel·les  interiors  i  zones  verdes  de
Celrà’, redactat  pel  Sr.  Jordi  Vigué  Ruaix,  enginyer,  amb  un  pressupost  d’execució  per
contracte de 115.861,22  Euros IVA exclòs (140.192,07 Euros IVA inclòs), desglossat de la
forma següent:

- Execució de la franja perimetral de la Depuradora per import de 40,73 Euros IVA
exclòs (58,65 Euros IVA inclòs).

- Execució de la franja perimetral del Nucli de Celrà per import de 47.452,69 Euros IVA
exclòs (68.327,13 Euros IVA inclòs).

- Tractament de parcel·les interiors del Nucli de Celrà per import de 30.720,91 Euros
IVA exclòs (44.235,04 Euros IVA inclòs).

- Tractament de zones verdes del Nucli de Celrà per import de 19.148,03 Euros IVA
exclòs (27.571,25 Euros IVA inclòs).

Tercer.- Publicar aquest acord al BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació. 

Quart.-. Publicar aquest acord, en aplicació del principi de transparència, a la seu electrònica
municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. 

Cinquè.- Notificar el present acord al Sr. ............ i comunicar aquest acord a la Diputació
de Girona. 

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

Vots a favor (11)

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

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

No hi ha INTERVENCIONS.

6.  DICTAMEN  SOBRE  L'APROVACIÓ  DE  LA  NUMERACIÓ  DEL  MUNICIPI  DE
CELRÀ I ALTA DE NOVA VIA DISSEMINATS (expedient x2022000939).

ANTECEDENTS DE FET

1.-En  sessió  plenària  de  data  12  de  juliol  de  2022,  es  va  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. 



Alhora, es va 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

2.-Els anteriors acords es va sotmetre a informació pública durant el termini de vint dies
hàbils, a comptar de  l’endemà de l’última publicació, constant publicacions al  Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 139, de data 21 de juliol de 2022 i al tauler
electrònic (e-tauler) de la seu electrònica municipal des del dia 27 de juliol de 2022 fins
al dia 24 d’agost de 2022. 

També es va notificar de manera individualitzada als interessats afectats directes de la
nova via (RS2022002393 notificació rebuda en data 10 d’agost de 2022, RS2022002394
notificació rebuda en data 10 d’agost de 2022, RS2022002395 notificació rebuda en data
16 d’agost  de  2022,  RS2022002396 notificació  rebuda en data  12  d’agost  de  2022,
RS2022002397 notificació rebuda en data 12 d’agost de 2022, RS2022002398 notificació
rebuda en data 10 d’agost de 2022, RS2022002399 notificació rebuda en data 10 d’agost
de 2022 i RS2022002400 notificació rebuda en data 25 d’agost de 2022).

3.- Durant el període d’informació pública va presentar al·legacions la Sra. ......, registre
d’entrada municipal número 5.138, de data 26 de juliol de 2022.

4.- En data 21 de setembre de 2022 ha emès informe l’arquitecta municipal, el qual
serveix de motivació al present acord, i que diu així:

“…./…

 En data 26 de juliol de 2022, registre d’entrada E2022005138, la Sra. .......
presenta una al·legació demanant el canvi de numeració de casa seva situada al
disseminat  Mas Valls.  Segons el  document aprovat  li  correspon el  número 2.
Sol·licita que se li canviï al número 9 que és el que li consta en escriptures i
també justifica que el veí situat abans de casa seva té el número 7.

CONCLUSIONS

Vist que la proposta presentada és raonable i no afecta a cap més numeració que
la seva, s’estima l’al·legació presentada i es corregeix el plànol B3 de disseminats
amb la numeració de Mas Valls número 9.

Al mateix temps, en el plànol 4.E.9 s’ha detectat que a la Travessera del Padró
no  hi  haurien  de  constar  els  números  15  i  17  i  s’eliminen  atès  a  que  no
corresponen a cap parcel·la. 

En el plànols 4.E.8 falta la numeració de les parcel·les del Mas Padró. S’incorpora
la numeració del Mas Padró número 2 i número 5. “

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.-  Estimar l’al·legació presentada per la Sra. .........., en el sentit expressat en la
part expositiva d’aquest acord, en  virtut de les consideracions realitzades, procedir a
modificar  el  plànol  B3  de  disseminats  amb la  numeració  de  Mas  Valls  número  9,  i
modificar d’ofici el plànol 4.E.9 suprimint els números 15 i 17 de la Travessera del Padró,
i el plànols 4.E.8 en que s’incorpora la numeració del Mas Padró número 2 i número 5. 

Segon.- Aprovar definitivament  les numeracions existents actualment dels carrers i vies
públiques del municipi de Celrà, de conformitat amb els plànols que figuren a l’expedient
i les modificacions indicades en l’acord primer. 

Tercer.- Aprovar definitivament la creació de  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,  incloent  les  modificacions  aprovades  a  l’acord
primer anterior:

- 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

Quart.- Publicar aquest acord al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació. 

Cinquè.-.  Publicar  aquest  acord,  en aplicació  del  principi  de  transparència,  a  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. 

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

Setè.- Notificar el present acord a la Sra........ 

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



Vots a favor (11)

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



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

No hi ha INTERVENCIONS.

7.  DICTAMEN  SOBRE  L'APROVACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  PLANTILLA
ORGÀNICA  MUNICIPAL  CORRESPONENT  A  L’EXERCICI  2022 (expedient
x2021001446).

ANTECEDENTS

Per acord de Ple en sessió de data 14 de desembre de 2021 es va aprovar la plantilla
orgànica per a l’exercici 2022 publicada, publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Girona Núm. BOP 15 · Núm. edicte 332  data 24-01-2022.

Vist l’informe que consta a l’expedient en els que es justifica la següent modificacions de
plantilla aprovada per a l’exercici 2022:

 Creació d’una plaça de Tècnic/a de serveis de manteniment, règim funcionarial
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Subgrup A-2.

Vist l’informe de secretaria de data 28 de setembre de 2022 sobre la modificació de
plantilla i creació de plaça nova.

S’ha procedit a donar informació a les representacions sindicals per part de la regidoria.

FONAMENTS JURÍDICS

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

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

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

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

Per tot el que ha estat  exposat,  i de conformitat amb les competències assignades per
l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, i



1.2.1. Intervenció d'Entrada A1 1 1

                           1.2.2. Tresorer/a A1 1 1

2. Escala d’administració general

2.1. Subescala Gestió

2.1.1. Tècnic/a A2 2

2.1.2 Administrativa C1 4 ---
a cobrir per PI o
funcionarització

2.2. Subescala Subalterns

2.2.1. Notificador-Assentador de mercats E 1 ---

3. Escala d'administració especial

3.1. Subescala Tècnica

   3.1.1. Arquitecte/a A1 1 1

3.1.2 Tècnic/a de medi ambient A2 1 --- a cobrir per PI

3.1.3 Tècnic/a de serveis de manteniment A2 1 1

3.2. Subescala de serveis especials

3.2.1 Tècnic/a auxiliar informàtica C1 1 --- a cobrir per PI

   3.2.2. Vigilants C2 3 3

B) Personal laboral  

 Personal laboral fix  

Categoría laboral







8. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I INICI DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS  PER A LA RECOLLIDA I  TRANSPORT DE RESIDUS
MUNICIPALS (expedient x2022001315).

ANTECEDENTS DE FET

1.-  Per  acord  de  ple  de  data  22  de  juliol  de  2022  es  va  aprovar  l’expedient  de
contractació, per procedir a la licitació del contracte  del servei de recollida i transport
dels residus municipals de Celrà, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació
harmonitzada, amb la previsió de formalitzar el contracte a finals de setembre de 2022.
Durant el període de presentació de sol·licituds no se’n a presentar cap, raó per la qual,
per acord de ple de data 13 de setembre de 2022 es va declarar desert el procediment
de contractació.

2.- En data 27 de setembre de 2022, s’ha dictat el  decret 1118/2022,  per incoar la
tramitació  d’un  nou  expedient  de  contractació  per  a  la  licitació  del  servei  públic  de
recollida i transport dels residus municipals de Celrà. 

 3.- S’ha procedit a tramitar el corresponent expedient administratiu, i s’han redactat el
plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  i  el  Plec  de  clàusules  administratives
particulars que han de regir la licitació per a la contractació d’aquest servei i que consten
a l’expedient.

4.- També consten a l’expedient els l’informe de necessitat del contracte, la memòria
justificativa,  i  els  informes  preceptius  de  la  Secretària  de  la  Corporació,  així  com
l’acreditació  d’existència  de  crèdit  i  l’informe  de  fiscalització  prèvia  per  part  de
l’interventor municipal.

5.- És necessari disposar com més aviat millor d’una empresa adjudicatària que executi
el contracte per a la recollida i transport de residus municipals, atenent que el contracte
anterior es troba en situació de pròrroga forçosa, per la qual cosa és una raó d’interès
públic declarar la urgència d’aquest procediment, a fi  d’accelerar la seva tramitació i
poder formalitzar el més aviat possible el nou contracte per a la recollida i transport de
residus municipals. 

FONAMENTS DE DRET

1.-  Llei  9/2017,  de  8  de novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  que  es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). La tramitació serà
ordinària per procediment obert. Per a la valoració de les proposicions i la determinació
de  l’oferta  econòmicament  més  avantatjosa  s’atendrà  a  diversos  criteris  directament
vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 145 i següents de la LCSP.

Aquest contracte té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel
fet que es tracta d’un contracte de serveis, i el seu valor estimat és superior als 215.000
euros, tal com estableix l’article 22.1.b) de la LCSP.

2.-  Estem davant  un contracte  administratiu  de  serveis,  als  efectes  del  que disposa
l’article  17  de  la  LCSP,  ja  que  el  contractista  no  es  retribueix  mitjançant  tarifes  ni
assumeix el risc econòmic empresarial del contracte.

3.- A la vista del valor estimat del contracte, calculat d’acord amb el que disposa l’article
101 de la LCSP, atès que la seva durada és de tres anys més dues possibles pròrrogues
d’un  any  cadascuna,  és  de  2.896.251,99  Euros (IVA  exclòs),  l’òrgan  competent  per
efectuar la present contractació i tramitar l’expedient és el Ple, d’acord amb la Disposició
Addicional segona, primer apartat, de la LCSP, donat que el valor estimat del contracte



supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost de la Corporació.

4.-  De conformitat amb l’article 119 LCSP, poden ser objecte de tramitació urgent els
expedients  corresponents  als  contractes  la  celebració  dels  quals  respongui  a  una
necessitat inajornable, o l’adjudicació dels quals s’hagi d’accelerar per raons d’interès
públic.

Atès  que  en  aquest  cas  es  donen  els  dos  supòsits,  cal  declarar  la  urgència  en  la
tramitació d’aquest procediment. 

5.-  I de conformitat amb el que disposen la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local -LRBRL-; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la  que  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic; Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual  s'aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions
Públiques -RGLCAP-.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, subjecta a regulació harmonitzada mitjançant
procediment  obert  i  amb  assenyalament  de  diversos  criteris  d’adjudicació,  per  tal  de
procedir a la licitació del servei de recollida i transport de residus municipals de Celrà per un
per un valor estimat de 2.896.251,99 euros IVA exclòs.

Segon.- Declarar la urgència del procediment de contractació del servei per a la recollida i
transport  de  residus  municipals,  atès  que  és  una  necessitat  inajornable  formalitzar  el
contracte el més aviat possible i per raons d’interès públic cal accelerar-ne l’adjudicació.

Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de recollida i transport de
residus municipals, subjecta a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert i amb
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació.

Quart.-El contracte té una durada inicial prevista de 3 anys, amb la possibilitat de pròrroga
anual per dos anys més, fins un màxim total de 5 anys.  
 
Cinquè.-  Obrir la convocatòria de licitació del servei de recollida i transport de residus
municipals de Celrà, fent avinent que, durant el termini de 21 dies naturals, de conformitat
amb els articles 119 i 156.3.b) de la LCSP, a comptar des de la data de l’enviament de
l’anunci  del  contracte  al  Diari  Oficial  de  la  Unió  Europea (DOUE),  es  puguin  presentar
proposicions per part dels licitadors. L’anunci també es publicarà al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Celrà amb indicació de la data de tramesa al DOUE.

Sisè.-  Autoritzar  una  despesa  plurianual,  per  als  exercicis  2023  a  2025,  sempre
condicionat a les aprovacions definitives dels pressupostos corresponents, per finançar
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per un preu total del
contracte,  incloent  possibles  pròrrogues,  de  1.662.196,79  euros  (IVA  inclòs),
corresponent  554.065,60  euros  anual  (IVA  inclòs)  per  cadascuna  de  les  anualitats
contractuals amb càrrec del pressupost vigent de la Corporació.

Setè. De conformitat amb l’establert en l’article 326 de la LCSP la mesa de contractació
exercirà, entre d’altres, les funcions relacionades en l’apartat 2 d’aquest article com a
òrgan d’assistència tècnica especialitzada a l’òrgan de contractació; estant constituïda
per aquest contracte, en virtut del que disposa la Disposició Addicional segona, apartat
setè, de la LCSP pels membres següents: 



Presidència: Sr. David Planas Lladó, Alcalde de l’Ajuntament

Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’Alcalde
Sra. Meritxell Vargas Sardà, Secretària de la Corporació.
Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació.
Sra. Monica Roca Marvà, tècnica de medi ambient
Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament.

        
 Secretària: Sra. Maria Roura Sanchez, tècnic de l’Ajuntament

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

Vots a favor (11)

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

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

No hi ha INTERVENCIONS.

II
PART DE CONTROL

9. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES EN
RELACIÓ AMB EL COMPTE GENERAL DEL 2020 (expedient x2021000331).

Es dona compte de l’informe 13/2022 de la  Sindicatura  de Comptes  en relació  al
Compte General del 2020. 

INFORME D’INTERVENCIÓ

Exp. x2021000331
ASSUMPTE:  Dació  de  compte  de l’Informe 13/2022 de  la  Sindicatura  de  Comptes
relatiu al compte general de les corporacions locals, exercici 2020.

ANTECEDENTS
El Ple de la Sindicatura de Comptes, en sessió de 26 de juliol de 2022 va aprovar
l’informe 13/2022 relatiu al compte general de les corporacions locals, exercici 2020.

https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2022_13_ca.pdf

L’Ajuntament de Celrà és un dels ajuntaments tractats en l’esmentat informe.

Primer. Objecte i abast

L’informe és una revisió limitada dels comptes, estats i de la documentació del Compte
general i no suposa, en cap cas, una fiscalització dels comptes anuals presentats ni de



la documentació que els acompanya. Tampoc no suposa que es doni la conformitat a la
gestió economicofinancera de les entitats locals.

A més de l’objectiu ja esmentat, hi ha altres finalitats associades al procés d’elaboració
d’aquest informe anual, com són les següents:

• Verificar que els  comptes generals tramesos s’ajusten al  que disposa a la
normativa i  s’envien complets  quant a  ens integrants  i  quant a  comptes,
estats i justificants de cadascun d’ells.

• Comprovar que els comptes tramesos estan degudament aprovats, tant pel
que  fa  a  la  forma  (compliment  dels  tràmits  d’aprovació)  com al  termini
(compliment del termini d’aprovació).

• Verificar  que  els  comptes  generals  han  estat  lliurats  a  la  Sindicatura
mitjançant el procediment regulat, en els formats establerts, dins el termini
previst i amb la signatura del president o presidenta de cada corporació en
qualitat de comptedant.

• Col·laborar en la millora de la formulació dels comptes anuals amb la revisió i
validació  de  les  dades  comptables  lliurades  i  amb  la  comunicació  a  la
corporació local corresponent de les incidències, irregularitats, incongruències
o  mancances  detectades,  perquè  puguin  explicar-les,  justificar-les  o
esmenar-les, segons escaigui.

• Col·laborar en l’actualització de la informació i de les dades inscrites en el
Registre del sector públic local de Catalunya (RSPLC).

• Aportar  les  propostes  i  mesures  de  caràcter  general  que  es  considerin
adequades per millorar la tramesa i  la presentació dels  comptes dels ens
locals catalans tant pel que fa al nombre de corporacions que els trameten
com al contingut

Segon. Dades relatives a l’Ajuntament de Celrà

De l’esmentat informe se’n desprenen les següents dades relatives a l’Ajuntament :

Estat de situació dels comptes generals tramesos pels ens locals i dels comptes de les
entitats dependents que els acompanyen :

Codi d'ientificació 170499 0 00
Nom Celrà
Població 5561
Partic. (%)

Estat
Compte general lliurat 
complet a 15/10/2021

Data d'aprovació 08/06/2021
Estat de liquidació del pressupost S
Estat del romanent de tresoreria S
Balanç S
Compte del resultat econòmicopatrimonial / 
Compte de pèrdues  i guanys S
Estat de canvis en el patrimoni net S
Estat de fluxos d'efectiu S
Documentació complemetària de tresoreria S
Memòria S

Tercer. D’acord amb el que disposa la llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures
fiscals,  financeres  i  administratives,  aquest  informe  s’ha  de  sotmetre  al
coneixement dels òrgans de govern de l’Ajuntament, i se n’ha de fer publicitat a



la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  amb la  disposició  addicional  sisena,  de  la  Llei
26/2016, de 23 de desembre .

El Ple resta assabentat. 

10.  DONACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL
SEGON TRIMESTRE DE 2022 (expedient x2022000430).

INFORME D’INTERVENCIÓ

Assumpte : “Compliment dels terminis que preveu la Llei  15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent al segon trimestre
del 2022

Primer. 

El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de  modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual:

“Els  tresorers  o,  si  no,  els  interventors  de  les  corporacions  locals  han  d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per  al  pagament  de  les  obligacions  de  cada  entitat  local,  que  ha  d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.”

I, segons el punt 4 de l’esmentat article:

“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que,
d’acord  amb  els  seus  estatuts  d’autonomia  respectius,  tinguin  atribuïda  la  tutela
financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió
dels informes esmentats

Segon. Terminis de pagament 

De conformitat  amb el  que  disposa  l’article  3r  de  la  Llei  15/2010,  els  terminis  de
pagament estan establerts en 30 dies.

Tercer. Informació trimestral en relació als pagaments realitzats en el segon
trimestre de 2022.

D’acord  amb  els  registres  comptables  de  l’Ajuntament  la  informació  relativa  als
pagaments realitzats, durant el segon trimestre de 2022 és :

Pagaments realitzats en el trimestre

Període 
mitjà de 

pagament 
(dies)

Nombre de 
pagaments

Import total %

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal 9,08          895              693.827,93     100,0%
Pagaments  fora termini legal 0,0%

Total segon trimestre 9,08          895              693.827,93     100,0%

Quart. Interessos de demora satisfets 



S’informa que durant l’exercici no s’han satisfet interessos de demora per incompliment
de terminis de pagament.

Cinquè.  Informació  relativa  a  les  factures  pendents  de  pagament  a  la
finalització del trimestre :

D’acord amb els registres comptables les factures o documents justificatius pendents de
pagament a la finalització del trimestre són :

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Període 
mitjà de 

pagament 
(dies)

Nombre de 
pagaments

Import total %

Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal 2,88          128              101.726,27     99,4%
Pendent pagament al final del trimestre fora termini legal 1,00          593,14           0,6%

Total segon trimestre 2,88          128              102.319,41     100,0%

Sisè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres
mesos sense haver reconegut la despesa.

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  5.4  de  la  Llei  s’informa  al  Ple  de  la
Corporació que no consta, d’acord amb el registre de factures, que s’hagi produït cap
demora  en  la  tramitació  del  reconeixement  d’obligacions,  respecte  als  quals  hagin
transcorregut mes de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la seva
aprovació.

Setè. 

De conformitat  amb el  que disposa l’article  4.4 aquest  informe s’ha de remetre  als
òrgans competents  del  Ministeri  d’Economia  i  Hisenda  i,  en  el  seu  respectiu  àmbit
territorial,  als  de  les  comunitats  autònomes  que,  d’acord  amb  els  seus  estatuts
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.

  El Ple resta assabentat. 

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

Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia que abasten del número 1042/2022, de 8 de
setembre de 2022, fins al número 1174/2022, de 6 d’octubre de 2022, i que són els
següents: 

Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001174 DEC  CONVOCATORIA  PLE  11  D'OCTUBRE  DE  2022
06102022

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001173
DEC  JOSEP  AGUIRRE_8  ESPAIS_  REPARACIONS  VARIES
SERRALLERIA 05102022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001172
DEC  JOAN  BACH_3  REPARACIONS  FUSTERIA  I
ESTRUCTURA ESCOLES VELLES 05102022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001171 DEC  INSTAL·LACIO  PLAQUES  FOTOVOLTAIQUES
TRAMUNTANA 10 04102022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001170 DEC  INCOACIO  EXPEDIENT  PROTECCIO  LEGALITAT
MOVIMENT TERRES MAS SERRA 10 05102022

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001169 DEC APROVACIO FACTURES F 2022-38 05102022 SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001168 DEC  TRASPAS  DRET  FUNERARI  105-3  SRA  BARTRINA
30092022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR001167 DEC LLUIS MIR_CERRATO PORTA CAMP FUTBOL 06102022
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT



Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001166 DEC ORDRE PAGAMENT IRPF 3R TRIM 22 05102022 INT - INTERVENCIO

2022DECR001165
DEC  INCOACIO  CONTRACTE  PLAQUES  CAN  PONAC
27092022 CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001164
DEC  RECONEIX  OBLIGACIO  I  ORDENACIO  PAGAMENT
TAXA ANUNCI BOP 05102022 ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001163

AUTORITZACIÓ  PER A  LA  INSTAL·LACIÓ  D'UN PUNT  DE
TRANSICIÓ  I  AVITUALLAMENT  PER  A  LA  REALITZACIÓ
D'UNA PROVA ESPORTIVA ELS DIES 22 I 24 D'OCTUBRE
DE 2022.

ES - ESPORTS

2022DECR001162
DEC  SERVEI  MENJADOR  I  BON  DIA  EB  SETEMBRE
04102022

SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001161
DEC  REMESA  ESCOLA  ART  OCTUBRE-DESEMBRE  2022
04102022

SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001160
DEC  COMUNICACIO  PINTURA  FAÇANA  I  OCUPACIO  VIA
PUBLICA 04102022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001159
DEC COMUNICACIO PREVIA CANVIAR TEULES TRENCADES
DOCTOR ROMAGOS 2-4 04102022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001158
DEC  INSTAL·LACIO  PLAQUES  FOTOVOLTAIQUES
FALGUERES 14-16 NAU F 27092022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001157 DEC  JORDI  CASAMITJANA_RECANVIS  I  MATERIAL
MAQUINARIA BRIGADA 04102022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001156 DEC JOSEP AGUIRRE _REPARACIO PANYS I MOSQUITERES
ROBATORI TRAPELLES 0410202

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001155 DEC  SPD  GIRONA_PLAQUES  NUMERACIO  I  PARCS
04102022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001154
DEC  2n  pagament  subvenció  AFA  AULET  PROJECTE
ARTÍSTIC 21-22 28092022

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES

2022DECR001153 DEC ESTIMACIO RECURS REPOSICIO TAXA 09092022
URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001152
DEC  ASSABENTAT  APROVACIO  PLA  SEGURETAT
CONSTRUCCIO SKATEPARK 03102022 ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001151
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS TALLER
DANSA VERTICAL EMDC 30092022

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2022DECR001150 DEC AUTORITZACIO US ESPAI CLASSES ARAB 03102022
PECO  -  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,
OCUPACIÓ, COMERÇ I CONSUM

2022DECR001149
DEC  SUBVENCIO  PROGRA  MUNI  ARTS  ESCENIQUES,
MUSICA I VISUAL AMBIT ENSENYAMENT REGLAT CURS 22
23 03102022

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2022DECR001148
DEC  AUTORITZACIO  US  SALA  ENTITATS  ASSO
MULITICAPACITATS 30092022

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001147
DEC  ALTA  SERVEI  CONSULTA  CERTIFICAT  DELICTES
SEXUALS 13092022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR001146
DEC  DESESTIMACIO  VICENTE  MARTINEZ
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 30092022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR001145 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI 30092022 MA - MEDI AMBIENT

2022DECR001144 DEC 2n pagament subvenció atorgada 20092022
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES

2022DECR001143
DEC DECRET ALTES QUOTA OCTUBRE ESCOLES BRESSOL
26092022

SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001142
DEC PAG DIETES ASSIST A ORGANS GOVERN DE 21JUL-
20SET22 28092022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001141
DEC  INCOACIO  CONTRACTE  TRANSITORI  RESIDUS
29092022 CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001140
DEC APROVACIO CONSUM LLUM JULIOL I GAS JUL-AGOST
BAR ATENEU 29092022

SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001139
DEC  APROVACIO  CONSUM  GAS  AGOST  BAR  CIVIC
29092022

SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001138
DEC  CONVOCATORIA  CID  4  D'OCTUBRE  DE  2022
29092022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR001137  ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEIS 29092022 MA - MEDI AMBIENT

2022DECR001136 DEC TARGETA APARCAMENT SR. GALI 29092022 OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2022DECR001135
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS TALLER
RAP ANTIRRACISME 2022 28092022

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2022DECR001134
DEC  CONVOCATORIA  JGL  4  D'OCTUBRE  DE  2022
29092022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ



Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001133
DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
DISTRIBUCIO CARTELLERIA ATENEU TH 28092022

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2022DECR001132
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS CREIXEM
JOVENTUT OCT DES 22 28092022

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2022DECR001131
DEC AUTORITZACIO US ESCOLES VELLES ASSO. TAI TXI
MES D'OCTUBRE 29092022

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2022DECR001130
ADJUDICACIÓ  CONTACTE  MENOR  SERVEI  MANTENIMEN
APP LÍNIA VERDA 28092022 CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001129 DEC SANCIO STELUTA POPA 28092022
SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR001128 DEC TARGETA APARCAMENT SR. LOPEZ 27092022 OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2022DECR001127 DEC SANCIO FRANCISCO CABALLERO JAEN 28092022
SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR001126
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS TALLER
KUNG FU ASSO EL PETIT DRAC 28092022

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES

2022DECR001125
DEC  AUTORITZACIO  US  SALA  PETITA  EMDC  1  I  2
OCTUBRE 21092022

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES

2022DECR001124
DEC ARXIU EXPEDIENT SANCIONADOR PER SOROLLS AIRE
CONDICIONAT 16092022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001123 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA MAJOR 15 27092022
URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001122 DEC SECE_INSTALACIO 1 FANAL C_AUMET 27092022
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001121
DEC RECONEIX OBLIGACIO I ORDENAR PAGAMENT TAXA
BOP ANUNCI PLAÇA CULTURA 27092022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001120 DEC APROVACIO FACTURES F2022-37 27092022
SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001119
DEC  AJUT  ECONÒMIC  URGÈNCIA  SOCIAL  6-2022
ALIMENTS OK 27092022 SS - SERVEIS SOCIALS

2022DECR001118
DEC  INCOACIO  LICITACIO  CONTRACTE  RESIDUS
15092022 CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001117 DEC CESSIO CONTRACTE  CONTINGUTS RADIO 22092022 CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001116 DEC APROVACIO NOMINA GENERAL SETEMBRE 23092022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001115
DEC  CANVI  DATES  CELEBRACIO  CID,  JGL  I  PLE
NOVEMBRE-DESEMBRE 2022 23092022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR001114
DEC  SOL·LICITUD  SUBVENCIO  FINANÇAMENT  EMDC
GENCAT 2020 2021 16092022

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2022DECR001113 DEC  JAUME RIERA_REG CARRER PIRINEUS 26092022
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001112 DEC TRANSPORTS REIXACH_ACOPIS RUNA 26092022
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA URBANES, 

Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001111
DEC  PRÒRROGA  EXECUCIÓ  I  JUSTIFICACIÓ
IMPLEMENTACIÓ ODS 22092022 ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001110 DEC  INSTALACIONS  CELRA_AMPLIACIO  MATERIAL  X
TASTETS 22092022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001109
DEC  ADHESIÓ  CONVENI  CIBERSEGURETAT  I  ALTA
PLATAFORMA CATALONIA-SOC 21092022

TIC  -  INFORMÀTICA  I  NOVES
TECNOLOGIES

2022DECR001108 DEC  INSTALACIONS  CELRA_MATERIAL  DIVERS
REPARACIONS 20092022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001107
DEC RECONEIX OBLIGACIO I ORDENAR PAG TAXA ANUNCI
BOP APROV PPUBLIC 03-22 22092022 INT - INTERVENCIO

2022DECR001106 DEC DESFANGADOR X SISTEMA CALEFACCIO 20092022
SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001105
DEC  APROVACIO  BAIXES  PADRO  ESCOMBRARIES
DISSEMINATS I ALTRES 2022 19092022

SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001104
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS TALLER
DANSA TECNICA LIMON EMDC CURS 22 23 21092022

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES

2022DECR001103
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS  TALLER
PERCUSSIO  CORPORAL  I  VEU  EMDC  CURS  22  23
21092022

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2022DECR001102
DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
FORMACIO  IMPROVISACIO  ENRIC  FABREGAS  EMDC
14092022

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES

2022DECR001101 DEC DECRET APROVACIO REMESA 2022-36 21092022 SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I



Nº de Decret Títol Àrea

TRESORERIA

2022DECR001100 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA CTRA JUIA 135 20092022
URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001099
DEC ADJUDICACIO  SERVEIS  COORDINADIO  FEM DANSA
05092022

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2022DECR001098
DEC COMUNICACIO PREVIA PINTAR FAÇANA I OCUPACIO
20092022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001097 DEC  FERNANDO  BRIOSO_3  CORTINES  EQUIPAMENTS
MUNICIPALS 16092022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001096
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS TECNIC
SO I LLUM TEATRE TARDOR HIVERN 22 23 20092022

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2022DECR001095
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS TALLER
POSTURAL EMDC 2022 20092022

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES

2022DECR001094 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI 20092022 MA - MEDI AMBIENT

2022DECR001093
DEC APROVACIO LIQUIDACIONS PER OCUP ESPAI PUBLIC
MERCAT RECICLATGE 2021 26082022

SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001092
DEC  PROPOSTA  PAGAMENT  C.  PROD.  HORES  EXTRES  I
GRATIFICACIONS 16092022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001091
DEC AUTORITZACIÓ ÚS GIMNÀS ESCOLA AULET DURANT
EL CURS 2022-2023 19092022

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES

2022DECR001090 DEC JAUME RIERA ALAY_PLANTACIO 11 FREIXES VEINAT
PALAGRET 19092022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001089
AUTORITZACIÓ  PATI  ESCOLA  L'AULET  DIA  07102022
19092022

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES

2022DECR001088
DEC SOL SUBVENCIO ACTUACIONS MOBILITAT SEGURA I
SOSTENIBLE 14092022 ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001087
DEC  FORMACIO  PAGAMENT  FRANCISCO  J  ALVAREZ
CAMINOS 19092022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001086
DEC RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ I ORDRE 2N PAGAMENT
AJUTS SORTIDES ESCOLARS 21-22 16092022

ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES

2022DECR001085
DEC  SUBMINISTRAMENT  FONT  ALIMENTACIO  PLC  EDAR
16092022 ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001084
DEC  SERVEI  REVISIO  REPARACIO  BOMBA  POU
DECANTADOR EDAR 16092022 ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001083
DEC RECONEIX OBLIGACIO I ORDENAR PAG CERT3 NOU
VAS PISCINA 16092022 CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001082
DEC  SUBVENCIO  ACTIVITATS  COMPLEMENTARIES
PROGRAMACIO ESTABLE OSIC 2022 16092022

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2022DECR001081 DEC PAGAMENT FORMACIO JOANA ARGERICH 16092022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001080
AUTORITZACIÓ ÚS ESPAI I  MATERIAL DIES 17 I  18 DE
SETEMBRE 14092022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001079 DEC TARGETA APARCAMENT SRA. SOLER 14092022 OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2022DECR001078 DEC TARGETA APARCAMENT SR. GARRIGA 14092022 OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2022DECR001077 DEC FORMACIO PAGAMENT JOSEP BAUTISTA 15092022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001076
DEC SOL PRORROGA SUBVENCIO LINIA  INVERSIO 2021
15092022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001075
DEC  PROPOSTA  CADUCITAT  LLIC  URB  CANVI  COBERTA
MARIA CRISTINA 15 15092022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001074
DEC SOL PRORROGA ACABAMENT I JUSTIFICACIO OBRES
15092022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR001073
DEC  CONVOCATORIA  JGL  20  DE  SETEMBRE  DE  2022
15092022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR001072
ATORGAMENT AJUT SOCIAL PER ACTIVITA EXTRAESCOLAR
14092022 SS - SERVEIS SOCIALS

2022DECR001071 DEC  TOTTEX_  ROBA  I  COMPLEMENTS  VIGILANTS
14092022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001070 DEC ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI 14092022
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES

2022DECR001069 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI 14092022
ENS - EDUCACIÓ, FORMACIÓ DE LES
PERSONES

2022DECR001068 DEC  JORDI  FARRERO_DESBROSSAMENT  CAMI  CASTELL
PALAGRET 13092022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,



Nº de Decret Títol Àrea

SUBMINISTRAMENT

2022DECR001067 DEC PERE MARTIN_PISCINES_CAMP FUTBOL_WC POLIGON
13092022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001066 DEC  ALUMINIS  I  VIDRES  BISBAL_MOSQUITERES  AULET
13092022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001065 DEC  ANTIPLAGUES  GIRONA  ACTUACIONS  URGENTS
PLAGUES 13092022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA  URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001064 DEC TARGETA APARCAMENT SRA. SAUZE 09092022 OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2022DECR001063 DEC TARGETA APARCAMENT SRA. RAMIREZ 09092022 OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2022DECR001062 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA PARETS 2 13092022
URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001061
DEC  CTE  MENOR  SUBM  SUBSTITUCIO  AIXETES
TEMPORITZADES ATENEU 09092022 ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001060 DEC APROVACIO FACTURES 2022-35 13092022
SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001059 DEC CONCESSIO NINXOL 313-3 SR PRESAS 08092022
SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR001058
DEC   CADUCITAT  LLICENCIA  PER  NO  INICI  OBRES
12092022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001057
Autorització  pas  Ciclobrava  pel  municipi  de  Celrà
09092022 ES - ESPORTS

2022DECR001056
DEC 1ERA UTILITZACIO REF I  AMPL HABITATGE RONDA
DE BAIX 16 02092022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001055
DEC  PRÒRROGA  EXECUCIÓ  I  JUSTIFICACIÓ  DELS
TREBALLS  DE  CONSERVACIÓ  DEL  PATRIMONI  NATURAL
12092022

MA - MEDI AMBIENT

2022DECR001054
DEC CONVENI PRACTIQUES UDG MIQUEL PARDO MARTI
06092022 JO - JOVENTUT

2022DECR001053 DEC MODIFICACIO TRAÇAT OBRES 09092022
URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001052
DEC  SOTERRAMENT  LINIES  AERIES  ELECTRIQUES
PALAMOS 113 A 185 12092022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001051 DEC TARGETA APARCAMENT SRA. SERRET 07092022 OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2022DECR001050
DEC  AUTORITZACIO  US  ESPAI  TORRE  DESVERN  10
SETEMBRE COOR. JOVES CELRA 30082022

CU  -  CULTURA,  FESTES,  SERVEIS
CULTURALS

2022DECR001049
DEC CTE MENOR SERVEIS  DO I  COORDINACIO OBRES
SKATEPARK 08092022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR001048 DEC TRASPAS NINXOL 260-3 SRA AGUSTI 08092022
SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR001047
DEC  AJUT  ECONÒMIC  URGÈNCIA  SOCIAL  5-2022
ALIMENTS AR 09092022 SS - SERVEIS SOCIALS

2022DECR001046 DEC  APROVACIO  PLA  SEGURETAT  CANALITZACIO
TORRENT ISIDRE ROSSELL FASE 2 09092022

CON – CONTRACTACIÓ

Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001045
DEC FACTURACIO VENDA PAPER I CARTRO JUNY I JULIOL
2022 TIRGI 09092022

SGI  -  SECRETARIA  GENERAL  I
INTERVENCIÓ

2022DECR001044
DEC APROVACIO FAC CONSUM LLUM JUNY BAR ATENEU
08092022

SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001043
DEC RENOVACIO ABOCAMENT PER AMPLIACIO EMPRESA
BIANNA RECICLYNG I BIANNA GEAR 08092022

URB  -  URBANISME,  SERVEIS
TERRITORI, ACTIVITATS

2022DECR001042
DEC  APROVACIO  CONSUM  GAS  JULIOL  BAR  CIVIC
08092022

SEC  -  SERVEIS  ECONÒMICS  I
TRESORERIA

El Ple resta assabentat. 

12. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.

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



JOVENTUT

 Ha començat el curs amb normalitat, sense cap mesura Covid. 

 Durant la Tarda Jove hi ha assistit uns 20 joves (4 tardes setmanals).

 El servei d’Acompanyament Juvenil, molt vinculat amb el Quetzal, ha començat
a fer  el  seguiment als  joves per tractar i  ajudar-los amb temes d’orientació
laboral i acadèmica. 

 L’edició del Quetzal   que ha començat aquesta setmana ha incorporat tres joves:
un donant suport a la consergeria de l’Aulet, un donant suport a la biblioteca i
l’últim donant suport al mateix Local Jove. 

 Divendres passat es va celebrar una  nova reunió de la Taula de Convivència
amb la finalitat de donar una resposta coordinada als problemes de convivència
entre joves i nens. Per a aquest any, la proposta que l’àrea de Joventut ha
proposat ha  estat  la  prevenció  d’assetjament  entre  iguals  arran de diverses
situacions viscudes l’any passat  a l’Institut.  La propera trobada tindrà lloc a
finals del mes de novembre on es plantejarà un pla més concret per abordar
més profundament aquesta problemàtica. 

 Aquest  any tornarà a haver-hi  el  Bus Nit  per Fires de Girona, gestionat pel
Consell Comarcal del Gironès. Hi haurà les dues parades habituals a Celrà, amb
dos busos d’anada i quatre de tornada durant sis dies. 

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

EDUCACIÓ

 Comença el  curs  amb  les  reunions  dels  Consells  escolars  de les  escoles de
primària i l’Institut, i on es detecta la recuperació dels projectes comunitaris i de
xarxa d’intercanvi amb entitats.

 S’ha inicial l’Aula d’Estudi amb total normalitat.

 L’Escola Municipal de Dansa comença el nou curs  , amb 402 inscripcions. Hi ha
23  professionals  treballant-t’hi  i  la  majoria  repeteix  tot  i  que  també  se
n’incorporen nous.  Hi  ha 63 grups entre  infants,  joves i  adults  i  una oferta
àmplia de tallers que va creixent i es manté sobre la base de la demanda que va
sorgint. Se segueixen cedint unes aules de l’Escola a l’Institut per a cinc grups
d’ESO, que les ocupen durant el matí i que serveix per treure un rendiment a
l’equipament durant una bona quantitat d’hores que les aules estan tancades. 

 El 4 de febrer hi haurà una actuació i tallers oberts de l’Escola de Dansa amb
uns creadors convidats de la Companyia Brodas Bros, de referència en danses



urbanes.

El  Sr.  Lopez explica,  a tall  de resum, totes les activitats  previstes properament de
l’EMDC.     

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 25 de setembre va acabar la fase de votació de les propostes ciutadanes dins
els Pressupostos participats de 2023. Un cop feta la verificació dels vots rebuts,
segons padró municipal, la proposta més votada ha estat «Millorem i cuidem els
espais verds del poble», amb 286 vots, i que és la que es portarà a terme amb
el pressupost de 30.000 Euros que hi havia previstos.  

Enguany  han  participat  en  la  votació  final  185  persones,  representant  un
augment quant al procés participatiu del 2021. El perfil de la persona participant
és jove, menor de 34 anys i, per gènere, els percentatges són 54,15% homes i
45,85% dones. Per tant, es mantenen els percentatges de participació dins els
cànons generals de participació ciutadana en l’àmbit català. 

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

GENT GRAN

 El dia 23 d’octubre se celebra el Dia de l’homenatge a la gent gran de Celrà i els
actes que es realitzen (val, dinar, desplaçament) són gratuïts per a les persones
majors de 75 anys. Aquell dia, a les 11.30 hores hi haurà una missa a l’Església
i tot seguit l’acte de parlament amb la fotografia de grup.  
El dinar tindrà lloc al restaurant Can Xel, de Santa Pau, i després un ball de fi de
festa. 

IGUALTAT

 Dijous,  a  les  18  hores,  tindrà  lloc  al  Teatre  Ateneu  la  presentació  de  Pla
d’Igualtat, que ja es va comunicar al Ple el mes passat, a càrrec de la Sra.
Cristina Sanchez Miret (doctora en Sociologia especialitzada en gènere) i que
parlarà sobre la corresponsabilitat i  els reptes que hem d’aconseguir en una
igualtat real. 

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

COOPERACIÓ

 S’està  treballant  en  dos  projectes que  s’aprovaran  segurament  la  setmana
vinent en Junta de Govern Local i  relacionats amb Gàmbia. A principis de la
legislatura va haver-hi  una reunió  entre els  municipis  de Banyoles,  Girona i
Celrà ja que hi ha determinades persones que tenen el seu origen en la part



més oriental de Gàmbia anomenada Garawol. Aquest projecte estava destinat a
la remodelació d’un centre hospitalari, que finalment no va acabar de fructificar.
Tot  i  això,  s’ha  buscat  un projecte  similar  integrat  dins  del  Fons  Català  de
Cooperació per a una zona també en la zona oriental d’aquest país: remodelació
d’un centre hospitalari que vindria a ser, comparativament, com el CAP de Celrà.
El  segon projecte,  també a Gàmbia,  està relacionat amb la  prevenció de la
mutilació genital femenina i els matrimonis infantils.   

CULTURA

 El dia 22 d’octubre té lloc la Festa d’en Bernat Banyut i s’hi està treballant per
aconseguir un format més íntim. Tindrà lloc a la Torre Desvern.  

 També s’estan intentant dinamitzar els joves per a la Festa de Halloween, el dia
30 d’octubre. 

 De les actuacions previstes aquest mes d’octubre a l’Ateneu  , en destaca dues:
el  dia  15 d’octubre el  monòleg  La dona del  tercer  segona,  que ha guanyat
diferents premis, i el dia 22 d’octubre un concert de música sefardí amb Pedro
Burruezo i Nur Camerata, grup que ha tocat a molts països i també ha guanyat
premis.    

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

RÈGIM INTER

 Demà,  12 d’octubre, l’Ajuntament estarà obert a la ciutadania i una part dels
regidors i regidores de l’equip de govern hi seran presents. És lamentable que, a
aquestes alçades, encara se celebri la raza o Día de la Hispanidad i que seria
com commemorar el dia que es va iniciar l’esclavisme i continuar fent festa. El
12 d’octubre hauria de ser un dia de reflexió sobre què van fer els habitants del
continent europeu en aquella època amb la gent que vivia tranquil·lament i que,
de sobte, amb la seva arribada aquesta vida es va acabar via extermini armat o
mitjançant malalties.    
I donat que l’equip de govern considera que no hi ha res a celebrar el Dia de la
Hispanitat al ser una festa excloent que nega l’existència d’altres cultures, les
portes de l’Ajuntament estaran obertes. 

ESPORTS

 S’estan realitzant les obres de reformulació de l’skatepark.

L’alcalde informa del següent: 

 Hi ha molta agitació pel que fa al tema de la  crema de la poda. Recentment
l’Ajuntament ha rebut una comunicació que recorda que el dia 9 d’abril  s’ha
aprovat la Llei que, en el seu article 27.3, especifica que no està permesa la
crema excepte en certes casuístiques. La setmana passada es va aprovar una
esmena aquesta Llei  que té  molts  punts perquè tiri  endavant i  que s’ha de
publicar al BOE. Però, mentre això no passa (potser surt publicat a finals d’any),



la prohibició de la crema i restes vegetals segueix vigent i no es pot cremar res.

13. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

No n’hi ha.

14. 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, dono fe.
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