
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 10 
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a
Data: 8 de novembre de 2022
Horari: de 20.00 hores a 20.45 hores
Lloc: sala consistorial de la corporació

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 8 de novembre 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

Regidors/es
Sra. Sònia Fortià Martí 
Sr. Albert Lopez Guàrdia 
Sr. Aram Aymerich Besalú
Sr. Robert Vilà Brugués (que s’incorpora abans de la votació del punt 2 de l’ordre
del dia)
Sra. Anna Maria Coll Pascual
Sr. Miquel Rossell Molar
Sra. Alícia Hernández Navarro
Sr. David Mas Roselló

La regidora Sra. Montserrat Carré Dalmau excusa 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  ORDINÀRIA  DEL  DIA  11
D’OCTUBRE 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 L'ADHESIÓ A L'ACORD MARC ENTRE L'AJUNTAMENT DE
CELRÀ  I  LA  COORDINADORA  DE  FUNDACIONS  D'HABITATGE  SOCIAL
(COHABITAC) PER AL FOMENT DE LA PROVISIÓ D'HABITATGES DESTINATS A
LLOGUER SOCIAL SOBRE SOLARS I FINQUES MUNICIPALS PROVINENTS DEL
PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I L'HABITATGE O DE SÒLS DOTACIONALS
(expedient x2022001348).

ANTECEDENTS DE FET

És voluntat de l’Ajuntament de Celrà actuar davant la realitat que pateixen i patiran els
col·lectius amb exclusió social residencial i vol formalitzar la seva adhesió a l’acord marc
promogut per la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (COHABITAC) per tal de
fomentar la provisió d’habitatges destinats a lloguer social.

L’objectiu a assolir amb aquesta adhesió és combatre l’exclusió social residencial de la
població amb actuacions d’habitatges de lloguer social per a les persones que no poden
fer front a la seva lloguer en el mercat lliure pels seus ingressos, baixos o molt baixos.

En aquest  sentit,  l’Ajuntament de Celrà  vol  promoure un marc de col·laboració amb
Cohabitac,  amb l’objectiu  de  poder  posar  a  disposició  un  o  diversos  sòls  o  finques
municipals del seu patrimoni de sòl i habitatge o de sòls dotacionals per a la promoció
d’edificis  d’habitatges  de lloguer social  per part  d’entitats  sense ànim de lucre i  que
abasta les fundacions incloses a Cohabitac. 

FONAMENTS DE DRET

1.  Les  entitats  locals  poden  pactar  amb altres  administracions  públiques  mitjançant
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, pel que



estan sotmesos íntegrament al dret administratiu.

El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre,  de  Règim Jurídic  del  Sector  Públic,  articles 47 a 53,  sota la modalitat  de
convenis que obligaran a les Administracions intervinents des del moment de la seva
signatura. 

2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i administrativa en
les relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter voluntari, sota les formes
i en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis
o convenis administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del Reial decret
legislatiu  781/1986,  de 18 d'abril,  pel  qual  s'aprova el  text  refós de les disposicions
legals  vigents  en matèria  de  règim local  preveu  la  formalització  de  convenis  com a
instrument de cooperació interadministrativa.

3. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, cal complir les exigències de publicitat
activa en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència.

4. Ha emès informe la secretària de la corporació en data 27 d’octubre de 2022, pel que
fa  al  procediment  d’aprovació  del  conveni  de  col·laboració,  i  que  pel  que  fa  a  les
actuacions de concreció del mateix estableix: 

.../...

El  conveni  proposat,  planteja  promoure  i  facilitar  la  col·laboració  entre
l’Ajuntament de Celrà i fundacions membres de la Coordinadora de Fundacions
d’Habitatge  Social  (Cohabitac),  amb  l’objectiu  de  potenciar  la  provisió
d’habitatges de lloguer social al municipi, mitjançant la figura jurídica del dret de
superfície  amb  els  terminis,  drets,  obligacions  i  resta  de  condicions  que
considerin  adients  tant  l’Ajuntament  com  les  fundacions  signants  en  cada
operació.

Caldrà doncs procedir a la tramitació dels corresponents expedients de concreció
d’aquesta voluntat de col·laboració, per tal de procedir a la constitució de drets
de  superfície  sobre  parcel·les  de  titularitat  municipal,  analitzant  en  aquell
moment els elements urbanístics, jurídics i econòmics, que se’n puguin derivar
de l’aprovació i subscripció del present conveni de foment.

.../...

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

ACORD

Primer. Aprovar l’acord  marc  entre  l’Ajuntament  de  Celrà  i  la  Coordinadora  de
Fundacions d’Habitatge Social  (COHABITAC) per al  foment de la provisió d’habitatges
destinats  a  lloguer  social  sobre  solars  i  finques  municipals  provinents  del  patrimoni
municipal del sòl i l’habitatge o de sòls dotacionals, i que s’adjunta com a annexos I  a
aquest acord.

Segon.- Facultar  l’alcalde  perquè  subscrigui  aquest  conveni  i  tots  els  documents
necessaris per fer efectiu aquest acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social
(Cohabitac). 

Quart. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà, als
efectes de donar publicitat del mateix.



ANNEX

ACORD  MARC  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  .............................. I  LA
COORDINADORA DE FUNDACIONS D’HABITATGE SOCIAL (COHABITAC) PER AL
FOMENT  DE  LA  PROVISIÓ  D'HABITATGES  DESTINATS  A  LLOGUER  SOCIAL
SOBRE  SOLARS  I  FINQUES  MUNICIPALS  PROVINENTS  DEL  PATRIMONI
MUNICIPAL DEL SÒL I L'HABITATGE O DE SÒLS DOTACIONALS.

A .............................., el ........... de .............................. de 2022

REUNITS

D'una  part,  la  Il·lm  ..............................,  alcalde  –  president  de  l’Ajuntament  de
..............................,  per  acord  del  Ple  en  sessió  extraordinària  de
..............................,  assistit  per  la  secretària  general  de  la  Corporació,  Sra.
.............................., segons el previst a l´article 3.2.i ) del Reial decret 128/2018, de
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.

I d’una altra, el Sr. Pere Esteve Sala, amb DNI núm. ***1487**, en la seva condició de
President  de  la  Coordinadora  de  Fundacions  d'Habitatge  Social  (en  endavant
COHABITAC), segons la composició que consta inscrita en el Registre d'Associacions de la
Generalitat de Catalunya, actuant en nom i representació de la referida entitat, la qual va
ser  constituïda  en  data  12  de  juny  de  2003.  Li  resulten  les  seves  facultats  de
representació de l'article 8 dels seus Estatuts vigents.

Totes  les  parts  es reconeixen  mútuament  capacitat suficient per obligar-se i,

EXPOSEN:

I.- En el marc de la competència en promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública
amb criteris de sostenibilitat financera que disposa l’article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, és un fet que la política d'habitatge és
una prioritat del Govern municipal de ............................... Així mateix conforma eixos
d'actuació dels governs estatal i autonòmic.

En aquest sentit, el Ministeri de Foment va aprovar el Reial Decret 106/2018, pel qual es
regula el Pla estatal d'habitatge 2018/2021. Darrerament, el Reial Decret Llei 26/2020 de
7 de juliol de mesures de reactivació econòmica per fer front al impacte del COVID19 en
transports i habitatge, en el seu article 31 preveu, entre d'altres mesures, la utilització
del  dret  de superfície  amb la finalitat  de  promocionar  habitatge de lloguer  social  en
col·laboració públic-privada i autoritza  a transmetre el dret sense cànon o preu. Per la
seva  banda,  la  Generalitat  de  Catalunya  va  aprovar  en  data  27  de  maig,  el  decret
75/2014, del Pla per al Dret a l'Habitatge i el 23 de desembre de 2019, el Decret Llei
17/2019  de  mesures  urgents  per  a  l'accés  a  l'habitatge.  En  ambdós  es  preveuen
polítiques de suport a l'habitatge de protecció oficial.

La  Llei  del  Dret  a  l'Habitatge,  aprovada  per  Llei  18/2007,  de  28  de  desembre,  en
desenvolupament  de  la  competència  exclusiva  atribuïda  a  l'Estatut  de  Catalunya  en
matèria d'habitatge, determina a l'article 4 que el conjunt d'activitats vinculades amb la
provisió d'habitatges destinades a polítiques socials es configura com un servei d'interès
general per a assegurar un habitatge digne i  adequat per a tots els ciutadans.

Els  serveis  d'interès  general  poden  ser  proveïts  directament  per  l'Administració  o
indirecta, mitjançant els instruments que li  atorga l'ordenament jurídic.  I en concret,
l’article 8 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge disposa que els ens locals disposen de
la capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i



agents d’iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d’habitatge protegit i lliure.

II.-  Que  per tal  d'assolir  l'objectiu  assenyalat  a  l'apartat  anterior  es  considera
idònia l'existència d'agents promotors sense afany de lucre, entre els quals hi figuren,
amb un paper rellevant, les fundacions d'habitatge. Es tracta d'entitats de caràcter social
desproveïdes d'ànim lucratiu, si així expressament s'estableix en els seus Estatuts, com
es desprèn d'allò que disposa l'article 331-1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre
tercer  del  Codi  civil  de  Catalunya,  relatiu  a  les  persones  jurídiques.  Aquestes  tipus
d’entitat tenen caràcter  de  promotor  social  d'habitatge  d'acord  amb  l'article  51.2  a)
i b), respectivament, de la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l'Habitatge de
Catalunya.

La  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  de  Patrimoni  de  les  Administracions  Públiques
preveu, en l'article 137.4, l'adjudicació directa del patrimoni públic a entitats sense afany
de  lucre  declarades  d’utilitat  pública  i  en  el  supòsit  de  prestació  d'un  servei  públic
d'interès  general  com  ho  és  la  provisió  d'habitatge  social.  En  el  mateix  sentit  es
pronuncia el Reglament de Patrimoni dels ens Locals.

Així  mateix,  també  l’article  51.2  de  la  Llei  18/2007  del  dret  a  l’habitatge  preveu
l’adjudicació directa del patrimoni públic del sòl i habitatge amb la finalitat de construir
habitatges destinats a polítiques socials a les promotores socials 

III.- El Decret Legislatiu 1/2010 que aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya, així com la mateixa Llei del dret a l’habitatge preveuen la figura del dret de
superfície per tal de  possibilitar la construcció i gestió d’habitatge per part de tercers
sobre el patrimoni públic del sòl  i  habitatge així  com sobre el  sòl  d’equipaments per
allotjaments  dotacionals,  conservant-ne l’Administració  la  propietat  del  sòl  i  revertint
l'obra construïda a l'Administració en finalitzar el termini del dret de superfície. L'article
564-3 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya,
relatiu als drets reals preveu que el termini màxim de durada del dret de superfície és de
99 anys.

IV.- Les fundacions de promoció d'habitatge social tenen una gran experiència com a
promotors  socials  d'habitatge,  han  desenvolupat  una  ingent  tasca  de  producció
d'habitatge social acollit a les diverses modalitats de preu ja sigui especial, general o
taxat de protecció oficial en els darrers trenta anys.

És també voluntat d'aquest conveni fomentar l'economia social, en la que les Fundacions
d'habitatge tenen un paper capdavanter, així com impulsar un model  d'habitatge que
faciliti la creació de vincles comunitaris i col·laboratius, les xarxes de suport  arrelades  a
un territori  així com les formes  de consum  i construcció  més sostenibles.

V.- La crisi social i  econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha impactat
fortament a les nostres comunitats, i ha obligat les administracions a generar autèntics
plans de xoc per fer front als efectes econòmics i socials de la pandèmia. 

La necessitat d’agilitzar la consecució dels objectius d’habitatge descrits i el marc de la
crisi  actual,  justifiquen i  fonamenten l'adopció de convenis  que emparin les cessions
directes que la pròpia Llei del dret a l'habitatge contempla expressament en el seu article
17.

VI.- En la voluntat de consecució d’aquests objectius, les parts sotasignats, 

ACORDEN:

Primer.-  Promoure  i  facilitar  la  col·laboració  entre  L’Ajuntament  de
.............................. i  Fundacions  membres  de  la  Coordinadora  de  Fundacions
d'Habitatge Social (COHABITAC) amb l’objectiu de potenciar la provisió d’habitatges de
lloguer social al municipi, per tal que .............................. assoleixi l’objectiu previst a



les polítiques públiques de suport a l'habitatge de protecció oficial, atès que el conjunt
d'activitats  vinculades amb la  provisió  d'habitatges  destinades a  polítiques  socials  es
configura com un servei d'interès general per a assegurar un habitatge digne i  adequat
per a tots els ciutadans.

Segon.-  Aquest  objectiu  s’instrumentalitzarà  mitjançant  la  cessió  per  part  de
l’Ajuntament  de  .............................. d’un  o  diversos  sòls  o  finques  municipals
provinents  del  patrimoni  municipal  de  sòl  i  habitatge  o  de  sòls  dotacionals,  per  la
promoció d’edificis d’habitatges de lloguer social per part d’entitats sense ànim de lucre
com són les fundacions incloses a COHABITAC.

Per configurar jurídicament aquesta cessió de sòls es considera idònia la figura del dret
de superfície, amb els terminis, drets, obligacions i resta de condicions que considerin
adients l’Ajuntament de .............................. i les fundacions signants en cada operació.

Tercer.-  En compliment d’allò  expressat en els  dispositius anteriors,  l’Ajuntament de
.............................. es compromet a cedir i transmetre en dret de superfície, fins a un
màxim de 99 anys si s’escaigués, a  comptar des de l’atorgament de l’escriptura pública
de transmissió del dret real, els sòls i les finques que formen part del Patrimoni Municipal
de Sòl i l’Habitatge de  .............................. o sòls dotacionals que no tingui interès a
promoure directament l’ajuntament de  .............................., per sí mateix o a través
dels  seus  ens  dependents,  en  el  seu  cas,  en  favor  de  fundacions  d’habitatge  social
pertanyents al grup COHABITAC, per al seu destí a lloguer social protegit.

Quart.- Es preveu el lliurament, per al període 2022-2025, de sòls o finques aptes per a
la construcció i rehabilitació d’aproximadament de .............................. habitatges, amb
algun règim de protecció, destinats a polítiques socials.

La construcció d’aquests habitatges també es podrà materialitzar a través d’altres sòls o
finques procedents de patrimonis públics de sòl, que altres administracions o entitats del
sector públic, posin a disposició de l’Ajuntament de .............................. amb alguna de
les finalitats d’aquest conveni. Amb el mateix objectiu, també es podran situar sobre sòls
d’equipament per desenvolupar en la modalitat d’habitatges o allotjaments dotacionals.

Les  actuacions es podran desenvolupar  tant  en nous sectors  com en els  barris  amb
especials necessitats d’intervenció, atenent a la voluntat de reequilibri territorial dins del
municipi i al foment de la rehabilitació i regeneració urbanes.

En cas d’incompliment del compromís per part de l’Ajuntament de ..............................
de  lliurar  el  sòl  per  motius  no  imputables  a  la  seva  voluntat,  així  com  en  cas
d’incompliment per part de les fundacions que conformen COHABITAC de no acceptar les
cessions de sòl ofertes també per motius no imputables a la seva voluntat, els esmentats
incompliments no comportaran cap dret a indemnització a favor de l’altra part.

Cinquè.- L’Ajuntament de .............................. realitzarà les gestions necessàries amb
la  Generalitat  de  Catalunya  i  altres  Administracions  públiques  per  tal  de  facilitar
l’assoliment dels objectius d’aquest acord, especialment per a la obtenció per part de les
Fundacions d’ajuts públics per garantir la viabilitat econòmica de les promocions, entre
ells els previstos als Plans de l’habitatge vigents.

Sisè.- Amb l’objectiu d’anar incrementant els operadors socials que puguin intervenir en
la política d’habitatge de  .............................., s’estableix que aquest acord marc no
atorga una exclusivitat a les entitats que formen part de COHABITAC i en aquest sentit
l’Ajuntament tindrà llibertat de subscriure acords similars amb d’altres operadors.

Setè.- Aquest conveni pretén establir el marc general de la relació entre l’Ajuntament de
.............................. i COHABITAC i deixa per als contractes concrets de cessió de cada
sòl o finca l’establiment de les condicions concretes de cada promoció vinculades a les
especialitats urbanístiques, tipològiques i socials, així com les condicions de seguiment



del desenvolupament de cada promoció.

Vuitè.- Per al seguiment dels compromisos assolits en aquest conveni es constitueix una
comissió de seguiment, integrada per una persona representant de cadascuna de les
entitats signatàries.

Aquesta comissió es reunirà com a mínim un cop l’any i en qualsevol moment a petició
de qualsevol de les parts i desenvoluparà les següents funcions:

·  Efectuar  un  seguiment  efectiu  del  grau  de  compliment  dels  objectius  i  dels
compromisos adquirits.

· Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment dels
compromisos derivats d’aquest conveni.

Les persones o càrrecs que constitueixen aquesta comissió de seguiment són, per part de
COHABITAC, el seu president o persona en qui delegui; i per part de l’Ajuntament, la
regidora  de  .............................. amb competència  específica  en  polítiques  socials  i
d’habitatge o persona en qui delegui.

Novè.- Aquest conveni té una vigència de quatre anys a partir de la data de l’última
signatura electrònica d’aquest document, d’acord amb allò que disposa l’article 49 h) 1r.
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En qualsevol moment
abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni poden acordar de
forma expressa la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva
extinció.

Desè.- Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen de
sol·licitud raonada,  degudament  motivada  i  aprovada per  part  dels  representants  de
qualsevol de les parts signants del present conveni. Les modificacions del conveni es
formalitzaran en un document administratiu signat pels representants de les dues parts
del conveni i, un cop formalitzades, s’han d’adjuntar com a addenda del conveni, formant
part integrant del mateix.

Onzè.-  Aquest  conveni  té  naturalesa  administrativa  i  es  signa  en  previsió  del  que
preveuen l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

Dotzè.-  Les  parts  resoldran  de  comú  acord  les  diferències  que  puguin  sorgir  en
l’execució i la interpretació del present conveni. Tanmateix, les qüestions litigioses que
poguessin sorgir  sobre el  compliment d’aquest conveni es resoldran per la jurisdicció
contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tretzè.-  Les  parts  es  comprometen  a  complir  adequadament  i  en  tot  moment  les
disposicions contingudes a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i  garantia dels  drets digitals,  així  com el reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

Paral·lelament, l’Ajuntament de .............................. ha de garantir el dret d’accés a la
informació d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Catorzè.- Són causes d’extinció d’aquest conveni:

a) El compliment del seu objecte.
b) La finalització del termini de vigència.
c) El comú acord, manifestat per escrit.
d) L’incompliment d’algun dels seus pactes per una de les parts.
e) La  denúncia  unilateral  del  conveni  amb  un  preavís  de  sis  mesos,  perquè



existeixen  causes  excepcionals  i  justificades  que  dificulten  o  impossibiliten  el
compliment del seu contingut.

f) Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable.
Quinzè.- De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la llei  19/2014, del 29 de
desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern,  es  donarà
publicitat  d’aquest  conveni  mitjançant  el  Registre  de  convenis  de  col·laboració  i
cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Per l’Ajuntament de ..............................: Per COHABITAC:

.............................. Sr. Pere Esteve Sala

Alcalde President

..............................

Secretària

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, Sònia Fortià Martí, Albert Lopez Guàrdia, Aram Aymerich Besalú

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

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló
 

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

L’alcalde explica que es tracta de formalitzar l’acord marc amb aquesta fundació per tal de
poder construir un total de 42 pisos de lloguer social i que s’ubicarien a continuació dels
pisos de protecció oficial que ja existeixen al municipi. 

El senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Esports, Promoció Econòmica i
Habitatge,  indica que en els pressupostos de l’any passat el  lloguer social  va ser una
qüestió que es va posar sobre la taula i es va donar de marge el 2022 per poder treballar
amb les diferents opcions que hi havia. Una opció era la SAREB, però va resultar ser molt
complexa tant per la gestió com pel lloguer dels habitatges.

L’alcalde indica que respecte aquesta fundació, l’Ajuntament té la gestió directa sobre els
destinataris  d’aquests  pisos.  I  amb  el  que  s’està  treballant  directament  amb  el  Pla
d’Habitatge, el 2037 han d’existir uns 200 pisos a disposició de lloguer social.  I per ara es
comença amb 42. 

La senyora Anna M. Coll Pascual, representant del GM FC-ERC-AM, comenta que el seu
grup municipal votarà a favor d’aquesta iniciativa. La dificultat a l’accés a l’habitatge a
un preu assequible és un fenomen generalitzat i el dret a l’habitatge és una peça clau
de l’estat de benestar. El  dret a un habitatge digne, a una llar  on sentir-se segur,
protegit,  des  d’on poder  desenvolupar  el  projecte  vital  és  tan important  per  a  les
persones com puguin ser l’educació i la sanitat. I, en aquest sentit, cada vegada hi ha



més evidència que les situacions que vulneren aquest dret (pèrdua d’habitatge o infra
habitatge)  tenen  un  impacte  negatiu  directe  i  indirecte  en totes  les  esferes  de  la
persona des d’afectacions a la salut física o mental. 

El nostre grup municipal considera que les polítiques públiques en matèria d’habitatge
han d’estar  orientades a garantir  aquest  dret  en totes les  situacions i  casuístiques
possibles i aconseguir-ho n’és una necessitat i una obligació. 

La senyora Alícia Hernandez Navarro, representant del GM PSC-CP, comenta que des
del primer dia ja va veure que hi havia problemes amb la SAREB i calia trobar una
solució clara al  que no funciona. El  seu grup municipal considera que és una bona
notícia que s’hagi arribat a un primer acord amb aquesta fundació que afavoreix la
gent jove, gran i amb problemàtiques de Celrà per tal que puguin optar a un pis de
lloguer social. 

2.  DICTAMEN  SOBRE  L'ADHESIÓ  A  L’  ACORD  MARC  PER  AL
SUBMINISTRAMENT,  ADQUISICIÓ  I  LLIURAMENT,  DE  BOSSES  I  FUNDES
COMPOSTABLES I CUBELLS, BUJOLS I CONTENIDORS PER A LA RECOLLIDA
SELECTIVA  PORTA  A  PORTA,  ENTRE  ELS  MEMBRES  DE  L'ASSOCIACIÓ  DE
MUNICIPIS  CATALANS  PER  A  LA  RECOLLIDA  SELECTIVA  PORTA  A  PORTA
(expedient x2022001392).

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària ordinària, de data 9 de juliol de 2013, l’Ajuntament de Celrà va
manifestar la seva voluntat per ser membre de l’Associació de Municipis Catalans per a la
Recollida Selectiva Porta a Porta (Associació PaP), amb efectes a partir del dia 1 de gener
de 2014, acceptant les condicions, compromisos i obligacions que s'estableixen en els
seus estatuts.

D’acord amb l'article 2 dels seus estatuts, l’Associació pot, per assolir les seves finalitats,
actuar com a òrgan centralitzat de contractació de serveis i subministraments conforme
la legislació  de  contractes  del  Sector  Públic  per  l’adquisició  de  tot  tipus  de  material
vinculat amb la recollida Porta a Porta (bosses compostables, cubells, etc.) de manera
que comporti un estalvi econòmic i procedimental per als membres de dret associats. 

Amb  aquesta  finalitat,  l’Associació  PaP,  actuant  com  a  central  de  contractació,  es
constitueix com a entitat contractant d’un acord marc per al subministrament de bosses i
fundes compostables i cubells i bujols de FORM per aquells membres que formin part
d’aquest acord marc. 

L’Associació PaP impulsa i tramita el procediment de contractació pública de l’acord marc,
però són els seus membres associats qui adjudiquen i formalitzen els contractes derivats
amb l’empresari/s amb qui es celebri l’acord marc. També són els membres associats qui
abonen el preu del contracte. 

2. L’Ajuntament de Celrà està interessat a adherir-se a la contractació centralitzada de
subministrament de bosses i fundes compostables i de cubells i bujols per a la recollida
selectiva de la fracció orgànica, que s’està licitant per part de l’Associació de municipis
Catalans per a la recollida selectiva Porta a Porta, amb una durada per a un any i amb
una despesa estimada de 21.208,24 euros, IVA exclòs (25.661,97 euros IVA inclòs).



FONAMENTS DE DRET

L'article 228.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, les
entitats locals poden adherir-se a sistemes d’adquisició centralitzada d’altres entitats del
sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei. 

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  l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Celrà  al  l’acord  marc  de  compra
centralitzada  per  al  subministrament,  adquisició  i  lliurament,  de  bosses  i  fundes
compostables i cubells, bujols i contenidors per a la recollida selectiva porta a porta,
entre els membres de l'Associació de Municipis Catalans, que s’està licitant per part de
l’Associació de municipis Catalans per a la recollida selectiva Porta a Porta, i aprovar el
conveni de col·laboració que s’adjunta com a annex a aquest acord.

Segon.  Establir  que  la  despesa  que  l’Ajuntament  de  Celrà  preveu  destinar  a  la
contractació  centralitzada  de  subministrament  de  bosses  i  fundes  compostables  i  de
cubells i bujols de FORM serà d’un import  de 21.208,24 euros, IVA exclòs (25.661,97
euros, IVA inclòs) per als lots que tot seguit s’indiquen:

Lot 1: Bosses i fundes compostables i ports: 17.601,24 euros, IVA exclòs (21.297,50
euros, IVA inclòs).  

Lot  2: Cubells  per  a  la  recollida  selectiva  porta  a  porta:  1.295  euros,  IVA  exclòs
(1.566,95 euros, IVA inclòs). 

Lot 3: Bujols i contenidors per a la recollida selectiva porta a porta: 2.312 euros, IVA
exclòs (2.797,52 euros, IVA inclòs). 

Tercer. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació pressupostària
suficient per al subministrament de bosses i fundes compostables i de cubells i bujols per
a la recollida selectiva de la fracció orgànica en l’exercici afectat i que tindrà una durada
de 1 any a comptar des de la seva formalització.

Quart. Facultar àmpliament i expressament l’alcalde, en representació de l’Ajuntament
de Celrà,  per  realitzar  els  tràmits  i  adoptar  les  resolucions necessàries  per  executar
aquest acord.

Cinquè.  Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida
Selectiva Porta a Porta i a Tresoreria i Comptabilitat de la corporació.

ANNEX

El  senyor Antoni  Masana Ubach,  en la  seva qualitat  de  President  de  l’Associació  de
Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, (en endavant Associació
PaP), amb domicili a la Plaça de la Vila, 1 de Tiana, i amb número de NIF G63386973.

I  de  l’altra  el  senyor David  Planas i  Lladó en la  seva qualitat  d’Alcalde-President  de
l’Ajuntament de Celrà, amb domicili a ctra. de Juià 48, i amb número de NIF P1705400H.



EXPOSEN

PRIMER. Que l’Associació PaP és una entitat sense ànim de lucre constituïda a l’empara
de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions (actualment derogada per la Llei 4/2008,
de  24  d’abril,  del  Llibre  Tercer  del  Codi  Civil  de  Catalunya  relatiu  a  les  persones
jurídiques).

SEGON. Que  entre  els  objectius  de  l’Associació  PaP,  de  conformitat  amb  els  seus
Estatuts, està el d’actuar com a central de compres per tal d’efectuar compres de tot
tipus de material que estigui vinculat amb la recollida selectiva porta a porta (bosses
compostables, cubells, etc.) de manera que comporti un estalvi econòmic i procedimental
per als seus membres.

TERCER. Que, són materials vinculats amb la recollida selectiva porta a porta de comú
utilització entre els associats, les bosses i  fundes compostables i els cubells,  bujols i
contenidors. 

QUART. Que l'article 227 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic  (LCSP)  preveu  la  possibilitat  de  que  les  entitats  del  sector  públic  puguin
centralitzar  la  contractació  de  subministraments,  mitjançant  entre  d’altres,  de  la
celebració d’acords marc,  que permetin als  adjudicataris  d’aquest celebrar  contractes
derivats amb entitats del sector públic que siguin part de l’acord marc com amb aquelles
que s’adhereixin amb posterioritat sempre que constin degudament identificades en el
plec i s’hagués fet constar aquesta circumstància en la convocatòria de la licitació.

CINQUÈ.  Que  l’Associació  PaP,  actuant  com  a  central  de  compres,  té  interès  en
adjudicar un acord marc per al  subministrament (adquisició i distribució) de bosses i
fundes compostables i de cubells i bujols en interès del seus membres i l’Ajuntament de
Celrà té interès en formar part de l’acord marc amb l’objecte d’adjudicar i formalitzar
contractes basats. 

SISÈ. Que, en atenció a l’anterior, les parts convenen les condicions en que s’efectuarà
la licitació d'un acord marc per al  subministrament de bosses i fundes compostables,
cubells, bujols i contenidors per a la recollida selectiva porta a porta.

SÈTÈ. Que l’Ajuntament de Celrà ha seguit la tramitació corresponent per signar aquest
conveni, que es regirà pels següents:

PACTES

PRIMER.- OBJECTE

L'objecte  del  present  conveni  és  l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Celrà  a  l’Acord  Marc,
l'establiment de les bases i condicions per a la licitació de l’Acord Marc per a la compra
conjunta de bosses i fundes compostables i de cubells i bujols per a la recollida de la
FORM i l’adjudicació de contractes basats per part de l’Ajuntament de Celrà.

SEGON.- CONSENTIMENT

L’Ajuntament  de  Celrà  autoritza  a  l’Associació  PaP  que,  actuant  com  a  central  de
compres, procedeixi a la licitació i posterior formalització d’un acord marc amb l’empresa
adjudicatària, en els termes establerts a l’article 219 i següents de la Llei de Contractes
del Sector Públic i 227 i següents de la mateixa norma i de conformitat amb el Plec de
Condicions  i  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques que s’adjunten al  present  document,
redactats a instància de l’Associació PaP.

TERCER.- DRETS I OBLIGACIONS

a) Per l'Associació PaP
1. Licitar, adoptar l’acord de celebració i formalitzar l'Acord Marc. L’Associació PaP,



actuant com a central de compres, impulsarà i tramitarà el procediment de contractació
pública i en controlarà la seva execució.

2. Modificar l’acord marc cas que es donin les circumstàncies previstes al Plec de
Condicions i als articles 203 a 205 de la LCSP.

3. Penalitzar al contractista i resoldre l’Acord Marc quan es donin les circumstàncies previstes al
Plec de Condicions.

b) Per l’Ajuntament de Celrà:

1. Adjudicar i formalitzar els contractes derivats de conformitat amb l’Acord Marc
sense necessitat de convocar una nova licitació.

2. Respectar i complir el Plec de Condicions i el Plec de Prescripcions Tècniques.

3. No mantenir vigent cap acord ni contracte amb un adjudicatari diferent que tingui
el mateix objecte que el present acord marc mentre aquest es mantingui vigent. 

4. Facilitar a l’Associació una estimació de les seves necessitats de bosses i fundes
compostables i/o cubells i bujols per a la recollida de la FORM i vetllar perquè hi hagi
correspondència entre aquesta estimació i la contractació a realitzar.

5. Aprovar  la despesa pública que comportarà el  contracte  derivat amb caràcter
previ a l’adjudicació i subscripció del contracte derivat.

QUART.- ENTRADA EN VIGOR I DURADA

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i es mantindrà vigent
mentre ho estigui l’Acord Marc.

CINQUÈ.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE L’EMPRESA

L’Associació  PaP,  actuant  com  a  central  de  compres,  elaborarà  l’expedient  de
contractació del subministrament de bosses i fundes compostables i cubells i bujols per a
la recollida selectiva de la FORM, des de l’elaboració dels Plecs fins a la signatura de
l’Acord Marc, amb l’excepció de l’aprovació o disposició de la despesa.

L’Ajuntament  de  Celrà  designarà  una  persona  responsable  per  tal  que  exerceixi  les
tasques  d’interlocutor  amb  l’Associació  PaP  pel  seguiment  del  contracte  de
subministrament de bosses i fundes compostables.

SISÈ.- APROVACIÓ DE LA DESPESA

En base a aquest conveni l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament
de Celrà.

L’Ajuntament de Celrà aprovarà la despesa màxima de 21.208,24 Euros,  IVA exclòs
(25.661,97 euros, IVA inclòs) prevista per l’any d’execució del contracte, i remetrà el
document comptable a l’Associació PaP. Un cop adjudicat el contracte, l’Ajuntament de
Celrà aprovarà la disposició de la despesa mitjançant document comptable D.

SETÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR

A partir de la formalització de l’acord marc les relacions s’establiran entre l’Ajuntament
de Celrà i l’adjudicatari mitjançant el contracte basat.

El termini d’execució dels contractes derivats podrà superar el període de vigència del



propi  acord  marc,  sempre  que  el/s  contacte/s  basat/s  s’hagin  formalitzat  durant  la
vigència de l’ Acord marc. L’Ajuntament de Celrà no podrà introduir cap modificació a
l’acord marc ni a l’oferta del contractista.

VUITÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES

L’Ajuntament de Celrà comunicarà a l’Associació PaP les incidències que es derivin del
desenvolupament de l’execució del contracte als efectes que aquesta pugui exercir les
facultats d’imposar penalitzacions o de resoldre l’acord marc.

NOVÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI

Aquest conveni es resoldrà: 

1. Per mutu acord de les parts

2. Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevulla
de les parts

3. Per impossibilitat  d'aconseguir el  seu objecte o la finalitat  prevista en aquest
conveni

4. Per qualsevulla de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent

I en prova de conformitat amb tot allò exposat, les parts signen el present conveni per duplicat. 

En  aquest  punt  de  l’ordre  del  dia  s’incorpora  el  senyor  Robert  Vilà  Brugués,
representant del GM FC-ERC-AM.

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

Vots a favor (12)

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

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

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

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

La senyora Eulàlia  Ferrer Benito,  regidora de Salut  i  Medi  Ambient,  explica  que la
finalitat  d’adherir-se  a aquest  acord marc és aconseguir  un estalvi  econòmic en la
compra  de  bosses,  fundes  compostables,  cubells,  bujols  i  contenidors  de  recollida
selectiva. 



 3.  DICTAMEN  SOBRE  L'APROVACIÓ  DE  LA  PRÒRROGA  DEL  CONVENI  DE
COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  GIRONÈS  I
L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ,  SOBRE  LA  INSTAL·LACIÓ  DEL  SISTEMA  DE
VIDEOVIGILÀNCIA  A  LA  DEIXALLERIA  I  A  L’ÀREA  D’EMERGÈNCIA  DE
RECOLLIDA DE RESIDUS (expedient x2018000777).

ANTECEDENTS DE FET

1.  En  sessió  plenària  de  data  9  d’octubre  de  2018  es  va  aprovar  el  conveni  de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de  Celrà relatiu a la
instal·lació d’un sistema de videovigilància a l’exterior de la deixalleria de Celrà. En data
28 de novembre de 2018, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 888/2018, es va incloure
un nou pacte al conveni aprovat.

Concretament, amb aquest conveni es regulen els termes de la instal·lació d’un sistema
de  videovigilància  per  tal  de  poder  enregistrar  imatges  dels  infractors  dels  actes
vandàlics  i  robatoris  que  es  produeixen  en  aquests  equipaments  i  engegar  els
procediments sancionadors corresponents.

2. El conveni de col·laboració va ésser formalitzat en data 20 de desembre de 2018.

3. El pacte novè d’aquest conveni estableix una vigència de quatre anys des de la seva
signatura, amb la previsió que en qualsevol moment abans de la seva finalització les
parts  poden acordar  unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre  anys
addicionals. 

4. En data 2 de novembre de 2022, la tècnica de medi ambient de l’Ajuntament de Celrà
emet informe proposant la prorroga d’aquest conveni de col·laboració per allargar-lo fins
a l’any 2026.

FONAMENTS DE DRET

1.  Les  entitats  locals  poden  pactar  amb altres  administracions  públiques  mitjançant
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, pel que
estan sotmesos íntegrament al dret administratiu.

El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre,  de  Règim Jurídic  del  Sector  Públic,  articles 47 a 53,  sota la modalitat  de
convenis que obligaran a les Administracions intervinents des del moment de la seva
signatura. 

2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i administrativa en
les relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter voluntari, sota les formes
i en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis
o convenis administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del Reial decret
legislatiu  781/1986,  de 18 d'abril,  pel  qual  s'aprova el  text  refós de les disposicions
legals  vigents  en matèria  de  règim local  preveu  la  formalització  de  convenis  com a
instrument de cooperació interadministrativa.

3. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme al previst a l'apartat
segon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local,  s'haurà  de  millorar  l'eficiència  de  la  gestió  pública,  eliminar  duplicitats
administratives  i  complir  amb  la  legislació  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat



financera.

4. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, cal complir les exigències de publicitat
activa en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència.

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

ACORD

Primer.  Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració  entre el Consell Comarcal del
Gironès  i  l’Ajuntament  de  Celrà  sobre  el  sistema  de  videovigilància  a  la  deixalleria
comarcal de Celrà, que s’adjunta com a annex en aquest acord, per quatre anys més,
amb efectes a partir del dia 20 de desembre de 2022 i fins al dia 20 de desembre de
2026.

Segon.  Facultar  l’alcalde  perquè  subscrigui  els  documents  necessaris  per  fer  efectiu
aquest acord.

Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès 

Quart. Publicar la pròrroga 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.

ANNEX
PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL  GIRONÈS  I  L'AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  SOBRE  EL  SISTEMA  DE
VIDEOVIGILÀNCIA A LA DEIXALLERIA COMARCAL DE CELRÀ

REUNITS

D'una  part,  el  senyor  Joaquim  Roca  i  Ventura,  president  del  Consell  Comarcal  del
Gironès, facultat per Decret de Presidència de data ... de... de...., assistit pel Sr. Jordi
Batllori i Nouvilas, secretari del Consell Comarcal del Gironès;

I de l’altra, el senyor David Planas i Lladó, en representació de l'Ajuntament de Celrà, en
virtut de l’acord adoptat pel Ple ordinari de la Corporació de data ?? de desembre de
2022, assistit per la Sra. Meritxell Vargas Sardà, secretària de l’Ajuntament de Celrà;

EXPOSEN 

Primer.- Que  en  data  20  de  desembre  de  2018  el  Consell  Comarcal  del  Gironès  i
l’Ajuntament de Celrà van subscriure un conveni de col·laboració  sobre el sistema de
videovigilància a la deixalleria comarcal de Celrà.

Segon.- El pacte novè d’aquest conveni estableix una vigència de quatre anys des de la
seva signatura, tot preveient que en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest,
les parts podran acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys
addicionals. Essent la voluntat de les parts procedir a la pròrroga de l’esmentat conveni, 

ACORDEN 

Únic.- Prorrogar  la  vigència  del  conveni  de  col·laboració  subscrit  entre  el  Consell
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà sobre el sistema de videovigilància a la
deixalleria comarcal de Celrà,  per un període addicional de quatre anys a partir del dia
20 de desembre de 2022 i fins al dia 20 de desembre de 2026.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen



electrònicament.

Pel Consell Comarcal del Gironès Per l’Ajuntament de Celrà 

Joaquim Roca i Ventura      David Planas i Lladó

President del Consell Comarcal del Gironès     Alcalde

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

Vots a favor (12)

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

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

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

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

L’alcalde explica que mitjançant la formalització d’un conveni amb ell Consell Comarcal
del  Gironès  es  va  instal·lar  un  servei  de  videovigilància  amb  càmeres  tant  a  la
deixalleria com a l’àrea d’emergència i que venç la seva vigència el proper mes de
desembre. I del que es tracta és prorrogar novament aquest conveni quatre anys més.

La senyora Meritxell Vargas Sardà, secretària, indica que hi ha hagut un error en la
proposta que s’ha pujat a l’expedient del Ple (conveni inicial en comptes de la seva
pròrroga)  tot  i  que  l’expedient  concret  conté  la  proposta  correcta  que  és  la  que
s’incorporarà a l’acta de la sessió. 

5. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE
LA TREBALLADORA MUNICIPAL LAIA PELACH I SAGET (expedient X2022001472).

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 30 d’agost de 2022 (registre d'entrada municipal número 5770) la Sra.
Laia  Pèlach  i  Saget,  tècnica  de  joventut,  sol·licita  l’autorització  de  compatibilitat
d’aquesta activitat amb  l’activitat privada que vol dur a terme, per compte propi, que
consistirà  en  realitzar  formacions  puntuals  com a  docent  en  l’àmbit  de  la  formació
ocupacional. L’activitat s’inicia a l’octubre de 2022 i es realitzarà principalment a la ciutat
de Girona, amb la possibilitat de realitzar les formacions en altres municipis. La dedicació
màxima a aquesta activitat és de 8 hores setmanals en horaris principalment de tardes.

2. En data 18 d’octubre de 2022, s’ha emès informe per part  de la secretària de la
corporació en relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir.

FONAMENTS DE DRET

1. L'article 329, en relació amb l'article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix la possibilitat
de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades sempre que la suma



de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada
ordinària  establerta  a  l’entitat  local  incrementada  en  un  50  %  i  que  no  hi  hagi
coincidència horària  en l’exercici  d’ambdues activitats.  Supòsit  davant el  qual  no ens
trobem ja que ni se supera la jornada ordinària establerta a l’entitat local, incrementada
en un 50 %, ni hi ha coincidència horària.

2.  Per  tot  l’exposat  i  de  conformitat  amb  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques; el Reial decret
598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració
de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents; la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat; l’article  95.2.n i la Disposició final tercera  del text refós de la Llei de
l'estatut  bàsic  de  l'empleat  públic  aprovat  pel  Reial  decret  Legislatiu  5/2015,  de  30
d'octubre  i  el  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.

3.  I  en  virtut  del  que  disposa  l’article  14  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, correspon al
Ple de la corporació autoritzar la compatibilitat quan es tracti d’un segon lloc o activitat
en el sector públic.

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

ACORD

Primer. Autoritzar  la  Sra.  Laia  Pèlach  i  Saget  la  compatibilitat  per  desenvolupar  les
funcions de tècnica de joventut amb l'exercici, en l’àmbit privat, activitat de formacions
puntuals com a docent en l’àmbit de la formació ocupacional, des del 1 d’octubre de
2022, amb una dedicació de 8 hores setmanals.

Segon. Aquesta autorització quedarà sense efecte en els supòsits següents:

- si  l’activitat  impedeix  o  menyscaba  el  compliment  estricte  dels  deures  o
compromet la seva imparcialitat o independència.

- si la dedicació horària de l’activitat coincideix amb la jornada laboral del seu lloc
de treball.

Tercer. La  Sra.  Pèlach  està  obligada  a  posar  en  coneixement  d’aquest  Ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’activitat declarada.

Quart. Inscriure  en el  Registre  de  personal  de  la  corporació  l’acord del  Ple  pel  qual
s’autoritza  aquesta  compatibilitat  per  desenvolupar  activitats  privades  en l’esfera  de
realitzar formacions puntuals com a docent en l’àmbit de la formació ocupacional, amb
una dedicació de 8 hores setmanals. 

Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  la  persona  interessada  i  comunicar-lo  també  al
departament d’educació de la Generalitat.

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

Vots a favor (12)

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

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



GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JUNTSXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

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

El senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Esports, Promoció Econòmica
i  Habitatge,  explica  que  es  tracta  de  aprovar  la  compatibilitat  d’una  treballadora
municipal  amb tasques en l’àmbit  privat.  I,  en aquest  cas,  en la  docència  privada
ocupacional.   

II
PART DE CONTROL

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

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

Decret 1198/2022

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent el Sr. Christian Tubau Arjona
com a auxiliar tècnic de biblioteca, amb una jornada de treball de 37,5 hores/setmana i
amb efectes a partir del dia 17 d’octubre de 2022.
Modalitat del contracte: interinitat per substituir la jornada de treball de la Sra. Remei
Serra Solé, que es troba de baixa per malaltia. 

El Ple resta assabentat. 

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

Es dóna  compte  dels  decrets  d’Alcaldia  que  abasten del  número  1175/2022,  de  6
d’octubre de 2022, fins al número 1281/2022, de 3 de novembre de 2022, i que són
els següents: 

Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001281  CONVOCATÒRIA PLE: 8 DE NOVEMBRE DE 2022 SEC – SERVEIS ECONOMICS I TRESORERIA

2022DECR001280  DEC ALTA QUOTES NOVEMBRE ESCOLES BRESSOL 21102022 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2022DECR001279 
DEC JUSTIFICACIO SUBVENCIO AGRUPACIO SARDANISTA DE
CELRA PER AL 50E APLEC DE LA SARDANA 26082022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001278 
DEC   INSTAL·LACIO   PLAQUES   FOTOVOLTAIQUES   COSTA
BRAVA

URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001277 
DEC  INSTAL·LACIO DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES  NARCIS
MONTURIOL 8 14102022

URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001276 
DEC TRANSPORTS REIXACH_CONDICIONAMENT I RETIRADA
RUNA NAU BRIGADA 28102022

SPU   -   SERVEIS  PÚBLICS,   INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT



Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001275 
DEC PERE MARTIN NETEJA 3 TEULATS EDIFICIS MUNICIPALS
26102022

SPU   -   SERVEIS  PÚBLICS,   INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2022DECR001274 
DEC     LLUM   I   NETEJA   3R   TRIM22   JUNTA   COMPENSACIO
28102022

INT - INTERVENCIO

2022DECR001273 
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS ACTUACIO
IAIA 26112022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001272 
PRESTACIÓ SERVEI COMUNITARI A LA BIBLIOTECA DE CELRÀ
28102022

CON - CONTRACTACIÓ

Número Decret Títol àrea

2022DECR001271 
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS ACTUACIO
COMENTA 17122022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001270 
DEC   AUTORITZACIO   US   SALA   ENTITATS   5   NOVEMBRE
28102022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001269 
DEC   INCOACIO   PROCED.   SELECTIU   CONSERGE
EQUIPAMENTS CULTURALS 27102022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001268 
DEC   AUTORITZACIO   US   ESPAIS   PER   ESPLAI   CURS   22   23
07102022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001267  DEC APROVACIO FACTURES F2022-43 27102022 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2022DECR001266 
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS ACTUACIO
LOS PERROS 17 DESEMBRE 22 27102022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001265  DEC EXTINCIÓ RELACIO LABORAL SR. GALDON 28102022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001264  DEC  VENDA PAPER I CARTRO AGOST TIRGI 28102022 SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001263 
DEC INSTALACIONS CELRA_MATERIAL DIVERS REPARACIONS
26102022

SPU   -   SERVEIS  PÚBLICS,   INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2022DECR001262   ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D'OBRES 27102022 ES - ESPORTS

2022DECR001261 
DEC SEPRA IBERICA 2010_ASSESSORAMENT PODA ARBRAT
26102022

SPU   -   SERVEIS  PÚBLICS,   INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2022DECR001260  ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI 27102022 COM - COMUNICACIO

2022DECR001259 
DEC   DEVOLUCIO   FIANÇA   ASS   PROJCET   ART   MERCAT
RECICLATGE 24102022

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2022DECR001258  DEC CONTRACTACIO DINAMITZACIO ENDEVINALA 26102022
PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ,
COMERÇ I CONSUM

2022DECR001257 
DEC   CONVOCATORIA   CID   2   DE   NOVEMBRE   DE   2022
27102022

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001256 
DEC   CONVOCATORIA   JGL   2   DE   NOVEMBRE   DE   2022
27102022

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001255 
Donació  de compte decrets  Alcaldia  avocant  competència
delegada a la JGes que.

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001254 
DEC CANCEL·LACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS ACTUACIO
LAS COTTON 13 MARÇ 06102022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001253 
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS ACTUACIO
FAMILIA GUIRIGALL 27 NOVEMBRE 26102022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001252  DEC SANCIO PAP STEFAN BORNESCU 27102022 SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001251 
DEC   INSTAL·LACIO   RETOL   AL   LOCAL   PALAMOS   118   BX
25102022

URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001250 
DEC COMUNCIACIO PREVIA PER PINTAR FAÇANA PALAMOS
143 21102022

URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001249 
DEC ADJUDICACIO US ESCOLES VELLES ASSOCIACIO TAI TXI
CONSCIENT NOVEMBRE 26102022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001248  DEC APROVACIO NOMINES OCTUBRE 25102022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001247 
DEC   ESTIMAR   RECURS   REPOSICIO   SOBRE   LIQUIDACIO
OCUPACIO ESPAI PER MERCAT RECICLATGE 24102022

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2022DECR001246  DEC TARGETA APARCAMENT SRA NEATA 24102022 OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2022DECR001245  DEC APROVACIO FACTURES REMESA 2022-42 21102022 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2022DECR001244 
DEC   APROVACIO   PLA   SEGRURETAT   PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES EDAR 21102022

SE - SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

2022DECR001243 
DEC   OBRES   CONSTRUCCIO   DE   TANCA   CARRER   MARIA
CRISTINA 21 14102022

URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS



Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001242 
DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES BAIXADA DE
LA DOMA 77

URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001241 
DEC   1ERA   OCUPACIO   REFORMA   HABITATGE   BALMES   14
14102022

URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001240  DEC RETRIB ASSIST A ORGANS GOVERN OCT22 18102022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001239 
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR  SERVEIS ACTUACIO
BAJAU PONTEN PIE 13112022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001238   ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI 20102022 ES - ESPORTS

Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001237 
DEC INMITEC ELECTRICITAT INSTAL·LACIO 3 LLUMS SOLARS
20102022

SPU   -   SERVEIS  PÚBLICS,   INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2022DECR001236  DEC AVOCACIO GERMANS CAÑET XIRGU 20102022 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2022DECR001235  DEC SANCIO PAP ROBERT MARIAN BISU 20102022 SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001234 
DEC  RECONEIX  OBLIGACIO   I   ORDENAR   PAGAMENT   TAXA
BOP PLANTILLA 2022 20102022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001233 
DEC RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ I ORDRE 2N PAGAMENT
AJUTS CASALS 22 19102022

SS - SERVEIS SOCIALS

2022DECR001232 
DEC   AUTORITZACIO   US   SALA   ENTITATS   CELEBRACIO
ANIVERSARI 22 D'OCTUBRE 18102022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001231 
DEC CANCEL.LACIO AVAL BANCARI ESTUDIS I PROJECTES LA
VALL SL 10102022

INT - INTERVENCIO

2022DECR001230  DEC SOIART DISTRIBUCION_3 LLUMS SOLARS 19102022
SPU   -   SERVEIS  PÚBLICS,   INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2022DECR001229 
DEC AVOC OMISSIO FISCALITZACIO PREVIA MANAGEMENT I
SERVEIS MUSICALS 17102022

SE - SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

2022DECR001228 
DEC AUTORITZACIO  US TEATRE  ATENEU ESCOLA AULET  9
NOVEMBRE 19102022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001227 
DEC CADUCITAT LLIC URB CANVI COBERTA MARIA CRISTINA
5 18102022

URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001226 
DEC   APROV   LIQ   OCUPACIO   PEL   MERCAT   RECICLATGE
OCTUBRE22 11102022

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2022DECR001225 
DEC   INSTAL·LACIO   PLAQUES   FOTOVOLTAIQUES   JOAN
COROMINES 7 18102022

URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001224 
DEC   INSTAL·LACIO   PLAQUES   FOTOVOLTAIQUES   JUIA   155
14102022

URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001223 
DEC PAGAMENT C. PROD. HORES EXTRES I GRATIFICACIONS
18102022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001222  ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI 18102022 MA - MEDI AMBIENT

2022DECR001221 
DEC     CROUS   EXPERT_TANCA   PERIMETRAL   TRAPELLES
17102022

SPU   -   SERVEIS  PÚBLICS,   INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2022DECR001220 
DEC     JORDI   FARRERO_MANTENIMENT   JARDINERIA
CEMENTIRI 17102022

SPU   -   SERVEIS  PÚBLICS,   INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2022DECR001219   ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI 17102022
ENS   -   EDUCACIÓ,   FORMACIÓ   DE   LES
PERSONES

2022DECR001218 
DEC ACORD COLABORACIO_IES LA BISBAL EMPORDA_ELOI
NADAL 17102022

SPU   -   SERVEIS  PÚBLICS,   INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2022DECR001217 
DEC   ADJUDICACIO   CONTRACTE   MENOR   SERVEIS   TOMBS
CREATIUS 10122022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001216 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT
17102022

ES - ESPORTS

2022DECR001215  DEC APROVACIO FACTURES F2022-39 13102022 SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2022DECR001214 
DEC     NOVATILU_3   APARCA-PATINETS   CEIP     FALGUERES
12102022

SPU   -   SERVEIS  PÚBLICS,   INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2022DECR001213 
DEC AUTORITZACIO US SALA ENTITATS MONTSE ESTRUCH
14 OCTUBRE 13102022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001212 
DEC   INSTAL·LACIO   PLAQUES   FOTOVOLTAIQUES   JOAN
ALSINA 59 14102022

URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001211 
DEC   INSTAL·LACIO   PLAQUES   FOTOVOLTAIQUES   NARCIS
MONTURIOL 14 14102022

URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS



Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001210 
DEC   INSTAL·LACIO   PLAQUES   FOTOVOLTAIQUES   PABLO
PICASSO 3 14102022

URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001209 
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS ACTUACIO
CONSERVANDO MEMORIA EL PATIO TEATRO 16102022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001208 
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS ACTUACIO
LA DONA DEL TERCER SEGONA TEATRE NU 10102022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001207  DEC FORMACIO PAGAMENT MARIA ROURA 13102022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001206  DEC FORMACIO PAGAMENT ESCOLES BRESSOL 13102022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001205  DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES PALAMOS URB - URBANISME, SERVEIS TERRITORI, 

Número Decret Títol Àrea 

2022DECR001204  DEC TARGETA APARCAMENT SRA. STAMATIN 13102022 OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2022DECR001203  DEC TARGETA APARCAMENT SR GAMUNDI 13102022 OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2022DECR001202  DEC TARGETA APARCAMENT SRA ABEL 13102022 OAC - OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA

2022DECR001201  DEC CONVOCATORIA JGL 18 D'OCTUBRE DE 2022 13102022 SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001200 
DEC   SERVEIS   VIALS   DEL   VALLES_4   COIXINS   BERLINESOS
PIRINEUS 11102022

SPU   -   SERVEIS  PÚBLICS,   INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2022DECR001199 
DEC   LGAI   TECHNOLOGICAL   CENTER
(APPLUS)_HOMOLOGACIO CAMERES 07102022

SPU   -   SERVEIS  PÚBLICS,   INFRAESTRUCTURA
URBANES, SUBMINISTRAMENT

2022DECR001198 
DEC   CONTRACTACIÓ   SR.   TUBAU   COM   A   TÈCNIC   AUX.
BIBLIOTECA 12102022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001197 
DEC  RECONEIX  OBLIGACIO   I   ORDENAR   PAGAMENT   TAXA
BOP MOD PRESSUPOST 08-22 13102022

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2022DECR001196 
DEC RECONEIXER OBLIGACIO I ORDENAR PAGAMENT TAXA
BOP MOD ORD FISCAL IBI 13102022

INT - INTERVENCIO

2022DECR001195  DEC INCOACIO CONTRACTE CLORUR FERRIC EDAR 11102022 CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001194 
DEC  DEVOLUCIO   FIANÇA  CONTRACTE   SUBMINISTRAMENT
CALDERES 11102022

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001193  DEC ADHESIO AFEDAP 2023 11102022 SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001192 
DEC AUTORITZACIÓ ÚS PAVELLÓ DE LES PISCINES EL DIA 12
D'OCTUBRE DE 2022 10102022

ES - ESPORTS

2022DECR001191 
DEC ORDRE EXECUCIO CONSTRUCCIO EDIF AUXILIAR NARCIS
MONTURIOL 13 19092022

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001190  DEC AUTORITZACIO US ASSEMBLEA AFA GINJOLS 10102022
PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ,
COMERÇ I CONSUM

2022DECR001189  DEC AUTORITZACIO US ASSEMBLEA CP CELRA 10102022
PECO - PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ,
COMERÇ I CONSUM

2022DECR001188 
DEC   ADJUDICACIO   CONTRACTE   MENOR   SERVEIS
MANTENIMENT   PROGRAMARI   CODEX   EMDC   22   23
06102022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001187  DEC DENEGACIO 1ERA UTILITZACIO 04102022 URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001186  DEC BAIXA NEUS SERRA 10102022 HAB - PADRÓ D'HABITANTS

2022DECR001185  DEC INCOACIO CARMEN DELIA CASTRO 10102022 SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001184 
DEC   SOL·LICITUD   D'UNA   SUBVENCIÓ   A   L'OSIC   PER   A
L'ADQUISICIÓ DE FONS BIBLIOGRÀFIC DURANT LA SETMANA
DEL LLIBRE EN CAT 2022 07102022

CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001183 
DEC INCOACIO EXP SANCIONADOR SOROLLS SUPERMERCAT
CONDIS 07102022

SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001182 
DEC   APROVACIO   LIQUIDACIO   OCUPACIO   DOMINI   PUBLIC
PER MERCAT RECICLATGE SETEMBRE22 07102022

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2022DECR001181  DEC REFORMA LOCAL PALAMOS 118 BX 01102022
URB   -   URBANISME,   SERVEIS   TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001180  DEC ADJ CTE MENOR SUBM VITRINA AVIO CIAC 06102022 CU - CULTURA, FESTES, SERVEIS CULTURALS

2022DECR001179 
DEC   REMESA   ESCOLA   DANSA   OCTUBRE-DESEMBRE   2022
05102022

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2022DECR001178  DEC 2N I ULTIM PAG PLAQUES FABRICA 30082022 SGI - SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ



Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001177 
ADJUDICACIÓ   CONTRACTE   MENOR   SUBMINISTRAMENT
MATERIAL INFORMÀTIC 06102022

TIC - INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

2022DECR001176 
DEC APROVACIO REMESA ACTIVITATS ESPORTIVES OCT-DES-
2022 06102022

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

2022DECR001175 
DEC APROVACIO  DIETES   -  DESPLAÇAMENTS  PER  NOMINA
OCTUBRE 04102022

SEC - SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

El Ple resta assabentat.

7. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.

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

JOVENTUT

 Aquest cap de setmana i l’anterior han tingut lloc les Fires de Girona i des de
l’àrea de Joventut s’ha concretat amb el Consell Comarcal del Gironès el servei
de Bus Nit. 

 Per segona vegada, l’Ajuntament s’hi afegeix a les sortides mancomunades que
ofereix el Consell Comarcal del Gironès i la més propera, de la qual ja s’està
fent difusió,  és la  sortida  en bus al  Saló  Manga a Barcelona el  dijous  8  de
desembre d’enguany. 

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

 El  divendres  4  de  novembre  ell,  i  les  tècniques  de  Cultura  i  Educació,  van
participar en unes jornades que se celebraven a l’Auditori Josep Irla de Girona
on  es  presentaven  els  resultats  de  l’estudi  anomenat    Comunitats  resilients  
aprenentatges post pandèmia i on van participar cinc municipis (Olot, Girona,
Palafrugell, el districte de Ciutat Vella de Barcelona i Celrà). L’estudi era sobre
les pràctiques educatives que s’havien dut a terme durant el confinament i per
donar a conèixer tota la feina que es va fer des d’aquesta corporació durant
aquest període. 
Des d’aquí felicita l’Elisenda i la Laura, tècniques d’Educació i Cultura, per la
seva intervenció exposant una de les moltes iniciatives que es van dur a terme,
en aquest cas els canals de telegram. Aquest estudi ha estat promogut per la
Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i per un total de sis equips de
recerca educativa i que posa en el mapa acadèmic i de la recerca les iniciatives
que durant aquells dies va tenir aquest municipi. 

Properament vindran a Celrà a explicar els resultats d’aquest estudi. 

 Recorda  que  demà  se  celebrarà  un  Consell  Educatiu  Municipal creat  per  la
corporació a partir del Projecte 360 i que era necessari per no esdevenir tan



protocol·lari com el Consell Escolar Municipal. Reuneix tots els actors educatius
del poble (entitats de lleure i altres entitats relacionades amb l’educació) i tindrà
caràcter  constituent.  Es  parlarà  de l’objectiu  educatiu  municipal,  del  Consell
d’Infants, etc.  

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

IGUALTAT

 Pel dia 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències Masclistes, s’han
organitzat  una  sèrie  d’activitats  per  tal  de  debatre,  reflexionar  i  continuar
aprenent  per  tal  de  fer  un  Celrà  lliure  de  violències  masclistes.  Totes  les
activitats s’han aglutinat amb el mateix títol L’educació sexoafectiva com a eina
contra la violència masclista. Avui a la tarda ja hi ha hagut la primera xerrada al
local de Promoció Econòmica amb el títol  Les violències sexuals a l’esport,  a
càrrec de la Sra. Anna Rovira Puig, experta en esport i en gènere. Tot i que es
van convidar totes les entitats esportives del poble, tan sols hi han assistit dues
però es continuarà treballant per tal que també s’hi impliquin en aquest tipus de
xerrades. 

 El dimecres 16 de novembre hi ha una altra xerrada a càrrec de la Sra. Raquel
Tulleuda, sexòloga, ginecòloga i terapeuta de parella, amb el títol Pornografia i
violències masclistes. L’educació sexual com a aposta.

 El dijous 17 de novembre, al Local Jove, s’inaugura e  l racó de la sexualitat.  

 El dissabte 19 de novembre, a la Torre Desvern, hi haurà una jornada musical
contra les violències masclistes que durarà tot el dia i on haurà paradetes de
menjar, tallers, etc.

 El dia 24 de novembre, a Can Ponac, hi haurà una sessió informativa a càrrec
de la Sra. Marina Castro, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, titulada
Com parlar de sexe amb els nets i les netes.

 El dia 25 de novembre hi haurà una tertúlia a Ràdio Celrà titulada L'educació
sexual  com  a  eina  de  prevenció  de  les  violències  masclistes i  en  la  que
participaran experts i gent de Celrà

 El dia 26 de novembre, a la Biblioteca de Celrà, hi haurà una jornada titulada
Recomanació personalitzada de llibres sobre educació sexoafectiva  a càrrec de
la Sra. Sònia Vivolas, experta en gènere. 

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



COOPERACIÓ

 Ha mantingut una reunió amb la Fundació Joncs per un projecte que tenen en
varis  municipis  per  organitzar  diferents  concerts.  És un projecte  enfocat  als
pressupostos de l’any que ve i el primer concert que es faria al Teatre Ateneu
serà  segurament  entre  els  mesos  de  març  i  abril.  És  una  bona  iniciativa
col·laborar conjuntament amb les àrees de Cooperació i Cultura. 

CULTURA

 L’Ajuntament ha rebut una subvenció de l’OSIC de la Generalitat de Catalunya
sota  el  concepte  d’actes  complementaris:  activitats  o  despeses  que  fan
referència  a  comunicació,  al  Dia  Internacional  de  la  Dansa,  despeses  de
producció de determinats espectacles (com un de circ que va venir a l’estiu). 

 Els  dies  26  i  27  de  novembre  hi  ha  la  Fira  de  la  Tardor que  organitza
l’Ajuntament juntament amb la  Fira de l’Intercanvi promoguda per l’àrea de
Medi  Ambient  i  que  ocuparà  tot  el  cap  de  setmana  i  on  hi  haurà  sortides,
espectacles, fideuà, i moltes altres activitats. 

 L’àrea de Cultura ho és també de planificació i  continuaran les reunions per
tractar el Carnestoltes, la Festa Major, el Pessebre Vivent i la Cavalcada de Reis.

 

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

MEDI AMBIENT

 El dia 27 de novembre se celebra la Fira de l’Intercanvi, que fa dos anys es va
decidir integrar-la en la Fira de la Tardor per aconseguir més afluència de públic.
Les inscripcions es poden fer per internet amb el model d’instància.    

 L’ONU  va  aprovar  l’Agenda  2030  sobre  el  desenvolupament  sostenible  i  va
marcar uns objectius que són un full de ruta estratègica global. Aquesta Agenda
2030 compta amb 17 objectius ODS (objectius desenvolupament sostenible)
que  tenen  un  caràcter  molt  integrat  i  marquen  diferents  esferes  (social,
econòmica i ambiental). Pel que fa a l’Ajuntament, aquests objectius ODS es
treballen  de  manera  transversal  en  les  diferents  àrees.  I  per  dur  a  terme
aquests  objectius  la  Diputació  de  Girona  ha  atorgat  a  l’Ajuntament  una
subvenció de 8.000 Euros i la redacció i la diagnosi s’ha adjudicat a l’empresa
Geoserveis. 

 La Generalitat de Catalunya ha atorgat una  subvenció de 3.716,72 Euros pel
control de colònies de gats de carrer en concepte de despeses generades per
l’esterilització de gats i gates que es va dur a terme durant l’any 2021 i per la
qual l’Ajuntament va destinar més de 5.000 Euros, per la qual cosa la subvenció
és d’un 70 % del total gastat. 

 El  Consell  Comarcal  del  Gironès  ha  atorgat  una  subvenció també  per  a  la
campanya d’esterilització però per a l’any 2022 i per un import de 1.000 Euros. 



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

 Durant  l’últim  mes,  s’ha  treballat  amb  l’alcalde  i  Intervenció  a  preparar  el
pressupost del 2023 que s’aprovarà en un Ple extraordinari. Avui ha demanat
tant a Intervenció com a l’àrea de Serveis Econòmics que fessin arribar a les
persones  regidores  el  primer  esborrany  d’avantprojecte  del  projecte  per  tal
d’estudiar i analitzar el seu contingut.  

Indica que són uns pressuposts de contenció màxima davant del context de crisi
econòmica  que  sembla  que  algú  ha  decidit  que  vindrà.  Cal  analitzar  bé  el
pressupost de l’any vinent en el sentit de mantenir el que ja es té i salvaguardar
tots els serveis que aquest municipi ha implementat (Escola de Dansa, Servei
d’Atenció a les Persones Grans, projectes de l’àrea de Joventut que han estat
reconeguts amb premis, com el Quetzal, instal·lacions esportives, ampliació de
la piscina, etc).  

Aquest és l’últim pressupost que s’aprovarà en aquesta legislatura i tenint en
compte  el  context  que  s’aprova  cal  tocar  de  peus  a  terra  i  aprovar  coses
assenyades i no prometre la ciutadania coses de difícil implementació. Aquest
Ajuntament ha posat sobre la taula prop de 700.000 Euros per construir una
depuradora molt necessària per a les empreses, que hi ha un projecte de carril
bici que tira endavant i que suposa un cost, que hi ha un projecte de variant al
municipi que actualment es troba en fase de licitació que també tirarà endavant
i tindrà costos com també el Centre d’Interpretació de les Gavarres i la Torre
Desvern, que té un cost important. Son actuacions que ha costat molt construir
i que costarà molt mantenir en el context que ha de venir. 

Explica tot això perquè les persones regidores comprovaran que no hi ha grans
projectes en inversions sinó que es tracta més de mantenir allò que ja es té.  

L’alcalde informa del següent: 

 A banda del que ha comentat el Sr. Bartis, també s’està  treballant en el Pla
Local d’Habitatge, que ja es presentarà quan estigui acabat. 

 Ha mantingut reunions amb el comerciants   de cares a la campanya de Nadal.

 S’ha reunit amb agents que treballen amb la transició energètica per a possibles
solucions energètiques que no tan sols depenen de l’Ajuntament sinó també de
tercers. S’està treballant en la comunitat energética que es farà a Can Ponac.

 L’ACM té un web sobre  sobiranies i han triat Celrà per parlar sobre sobirania
energètica. Vindran a fer una entrevistes i posaran d’exemple aquest municipi
sobre les  actuacions que s’hi  estan duent a terme pel  que fa a la  transició
energètica. És tot un reconeixement a la feina energètica que està portant a
terme l’Ajuntament.    

8. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.



No n’hi ha. 

9. 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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