
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 12 
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a
Data: 20 de desembre de 2022
Horari: de 20.00 hores a 20.40 hores
Lloc: sala consistorial de la corporació

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 20 de desembre 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
Sra. Anna Maria Coll Pascual
Sra. Alícia Hernández Navarro
Sr. David Mas Roselló

El Sr. Sr. Robert Vilà Brugués i el Sr. Sr. Miquel Rossell Molar 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  ORDINÀRIA  DEL  DIA  8  DE
NOVEMBRE DE 2022 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 DE
NOVEMBRE 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 les actes que
es van 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'APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE L'AVANTPROJECTE
TITULAT  “URBANITZACIÓ  ARRANJAMENT  PLAÇA  DEL  MERCAT  DE  CELRÀ”
(expedient xs2022000113).

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària de data 14 de juny de 2022, es va aprovar l’avantprojecte
titulat  “Urbanització arranjament plaça mercat de Celrà”, redactat per l’arquitecte Sr.
Albert  Jané  Planelles,  amb  un  pressupost  total  de  859.712,00  euros  €  IVA  exclòs
(1.040.251,52 € IVA inclòs), dividit en 6 fases, essent les següents:

Fase 1 per un import de 76.053 euros
Fase 2 per un import de 56.358,00 euros
Fase 3 per un import de 250.480,00 euros
Fase 4 per un import de 57.166 euros
Fase 5 per un import de 93.223 euros
Fase 6 per un import de 326.432,00 euros

2. En data 21 d’octubre de 2022, el Sr. Albert Jané Planelles, com a tècnic redactor
de  l’Avantprojecte  aprovat,  presenta  a  petició  de  l’Ajuntament,  text  Refós  de
l’avantprojecte titulat  “Urbanització arranjament Plaça del  Mercat de Celrà”,  amb un
pressupost total de 816.936,10 euros € IVA exclòs (988.492,68 € IVA inclòs), dividit en
6 fases, essent les següents: 

Fase 1 per un import de 72.268,90 euros 
Fase 2 per un import de 53.553,85 euros 
Fase 3 per un import de 238.017,10 euros 



Fase 4 per un import de 54.321,64 euros 
Fase 5 per un import de 88.584 59 euros 
Fase 6 per un import de 310.190,00 euros

3. En data 26 d’octubre de 2022, l’arquitecta municipal emet informe favorable al
text refós de l’avantprojecte “Urbanització arranjament Plaça del Mercat de Celrà”, el
qual es transcriu a mode de resum:
“.../...

Vist que el pressupost de l’Avantprojecte supera les previsions inicials, es decideix de
moment executar només les partides presentades dins del marc de subvencions de
PUOSC 2020-2024. Les partides que es volen executar són:

- Millora del ferm de la plaça.
- Instal·lació de nous jocs infantils.
- Substitució d eles lluminàries actuals per lluminàries led.
- Modificació del quadre de llum de la plaça.
És per aquest motiu que es redacta una modificació de l’Avantprojecte aprovat que
exclogui aquestes partides per poder-les executar de forma independent.

En data 21 d’octubre de 2022, el Sr. Albert Jané Planelles, com a tècnic redactor de
l’Avantprojecte  aprovat,  presenta  Text  Refós  de  l’Avantprojecte  excloent  aquestes
partides. El text refós de l’Avantprojecte de reforma de la Plaça del Mercat de Celrà
amb un pressupost total de 816.936,10 euros € IVA exclòs (988.492,68 € IVA inclòs),
dividit en 6 fases, essent les següents: 

Fase 1 per un import de 72.268,90 euros 

Fase 2 per un import de 53.553,85 euros 

Fase 3 per un import de 238.017,10 euros 

Fase 4 per un import de 54.321,64 euros 

Fase 5 per un import de 88.584 59 euros 

Fase 6 per un import de 310.190,00 euros

A. ÀMBIT DE LA PROPOSTA

Es proposa l’adequació de tot l’àmbit qualificat de sistema d’equipaments i  de vials
adjacent. 

La superfície de  l’actuació és de 8.811 m2. 

B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ

 Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà, aprovat definitivament per
la Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de data 25 de novembre de 1998.

C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Classificació del sòl: Sòl Urbà 

Qualificació del sòl: Sistema d’Equipaments 

D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ

El  text  refós  de  l’avantprojecte  presentat  està  signat  per  l’arquitecte  Albert  Jané



Planelles  i  planteja  la  urbanització  de tot  l’àmbit  d’equipaments  corresponents  a  la
plaça del mercat de Celrà. 

La proposta endreça tot l’espai situant una franja de voreres més amples en l’accés a la
plaça del mercat des de la Carretera de Juià, una segona franja a on situarien les
parades del mercat, una tercera franja més lúdica amb espais d’esbarjo i jocs infantils i
una quarta franja amb l’espai d’aparcament.

Aquesta última franja es situa en terrenys que estan dins del PAU-7, i que encara no
són de titularitat municipal.

L’avantprojecte divideix l’actuació en 6 fases d’execució, amb un pressupost d’execució
material global de 816.936,10 €.

E. INFORME

El Text Refós de l’avantprojecte és un pla de l’ordre de les actuacions que s’han de dur
a terme a la plaça del mercat. Serveix a l’Ajuntament de Celrà per recollir totes les
propostes sorgides del procés de participació ciutadana i per tenir una visió global de
l’actuació, el seu cost, i la possibilitat d’executar-la per fases.

S’informa favorable sobre el Text Refós de l’avantprojecte de reforma de la Plaça del
Mercat  de  Celrà  amb  un  pressupost  total  de  816.936,10  euros  €  IVA  exclòs
(988.492,68 € IVA inclòs).

És el que s’informa pels efectes oportuns. “

FONAMENTS DE DRET

1.- Article 21 i 22 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i servei dels ens locals de Catalunya.

2.- Article 38.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i servei dels ens locals de Catalunya, estableix que l’aprovació dels
projectes d'obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons la
distribució de competències en matèria de contractació que estableix l'article 264 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat que l'execució d'aquests comporti
l'expropiació forçosa; en aquest cas han de ser aprovats pel ple de la corporació. Així,
l’aprovació del present avantprojecte correspon al Ple de la Corporació ja que el seu
valor  total  supera el  10% de recursos ordinaris  de la  Corporació,  tal  com estableix
l’article 16.1 de les bases d’execució del pressupost municipal.

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

ACORD

Únic. Aprovar el text refós de de l’avantprojecte titulat “Urbanització arranjament plaça
mercat de Celrà”, redactat per l’arquitecte Sr. Albert Jané Planelles, amb un pressupost
total  de 816.936,10 euros € IVA exclòs (988.492,68 € IVA inclòs), dividit en 6 fases,
essent les següents: 

Fase 1 per un import de 72.268,90 euros 

Fase 2 per un import de 53.553,85 euros 

Fase 3 per un import de 238.017,10 euros 

Fase 4 per un import de 54.321,64 euros 



Fase 5 per un import de 88.584 59 euros 

Fase 6 per un import de 310.190,00 euros

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: Anna M. Coll Pascual

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

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

L’alcalde explica que en el seu moment ja es va presentar a Ple l’avantprojecte de
l’arranjament de la plaça del mercat, però prèviament es va demanar un PUOSC per
fer unes actuacions a la mateixa plaça.  I, per tal de poder justificar el PUOSC, s’han
hagut  de  canviar  aquestes  actuacions  i  executar-les  aquest  any  per  tal  de  poder
continuar amb l’arranjament inclòs a l’avantprojecte.  

3. DICTAMEN SOBRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER EXECUTAR EL
SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA DE CELRÀ (expedient x2022001740).

ANTECEDENTS DE FET

1. El Servei d’Atenció Diürna de Celrà (anteriorment anomenat Centre Obert) és un servei
promogut des de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Celrà des de fa més d’onze
anys.  I  va  ésser  el  21  de  juny  de  2007,  mitjançant  Resolució  de  la  Cap  del  Servei
d’Inspecció i Registre del Departament d’Acció Social i Ciutadania, que es va inscriure
definitivament el servei en els Llibres de registre corresponent, com a Centre Obert de
Celrà i amb el número de registre S06644.

2. El Contracte Programa subscrit entre el Consell Comarcal del Gironès i la Generalitat
de Catalunya finança el Servei d’Atenció Diürna, previst en la Cartera de serveis socials
vigent com a servei social bàsic i com a prestació garantida. Els serveis d’atenció diürna
són serveis socials no residencials,  destinats a infants i adolescents en situació de risc,
fora de l’horari escolar en els períodes lectius; i en els períodes no lectius, aquest horari
s’amplia per abastar també l’horari escolar.

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, el qual està adscrit al Consell Comarcal del
Gironès, té com a finalitat la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats de tot
tipus  i  programes  socials i  L’Ajuntament  de  Celrà  està  interessat  en  treballar
conjuntament polítiques socials d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants
i adolescents, i les seves famílies, en situació risc social.

A tal efecte, s’ha redactat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà, el



Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per prestar
conjuntament el servei d’atenció diürna de Celrà.

3. Consta en l’expedient la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa
l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic emesa per
la tècnica de l’ajuntament amb data 12 de desembre de 2022.

4.  Consta a l’expedient  el  document de reserva pressupostària,  disposant del  crèdit
suficient per a l’execució del conveni així com informe de l’interventor amb data 12 de
desembre de 2022

5.Ha emès informe la secretària de la corporació, de data 12 de desembre de 2022. 

FONAMENTS DE DRET

1. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 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. 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,  en  el  cas  de  convenis  subscrits  entre
administracions 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,  caldrà  complir  les  exigències  de
publicitat  activa  en  virtut  del  que  disposa  la  normativa  vigent  en  matèria  de
transparència.

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

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà, el Consorci de
Benestar Social  Gironès-Salt  i  el  Consell  Comarcal  del  Gironès  per prestar el  Servei
d’Atenció Diürna de Celrà, que s’adjunta com a annex als presents acords. 

Es condiciona l’eficàcia d’aquest acord a l’aprovació definitiva del pressupost 2023, en
tràmit  d’exposició  pública.  En  el  cas  que  no  es  produís  dita  aprovació  o  quedés
modificada la consignació inicial prevista, la present resolució quedarà sense eficàcia.

Segon.  Aprovar  la  despesa  de  12.082,68  euros,  amb  càrrec  al  pressupost  de  la
corporació per a l’exercici 2023.

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



Quart. Notificar aquest acord al  Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i al Consell
Comarcal del Gironès i donar compte als serveis econòmics d’aquesta corporació.

Cinquè. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

ANNEX

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSORCI  DE  BENESTAR  SOCIAL
GIRONÈS-SALT,  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  GIRONÈS I  L'AJUNTAMENT DE
CELRÀ PER EXECUTAR EL  SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA DE  CELRÀ.  EXERCICI
2023

ENTITATS QUE INTERVENEN

D'una part, el Sr. Joaquim Roca Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès,
assistit  pel  Sr.  Jordi  Batllori  Nouvilas,  secretari  general  del  Consell  Comarcal  del
Gironès;

D'altra part,  el  Sr.  Marc Puigtió  Rebollo,  conseller  delegat  del  Consorci  de Benestar
Social Gironès-Salt, assistit per la Sra. Anna Costejà Cros, secretària del Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt;

D’altra part, el Sr. David Planas Lladó, alcalde de l’Ajuntament de Celrà, assistit per la
Sra. Meritxell Vargas Sardà, secretària de l'Ajuntament de Celrà.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

El Contracte Programa subscrit entre el Consell Comarcal del Gironès i la Generalitat de
Catalunya finança el servei d’atenció diürna, previst en la Cartera de serveis socials
vigent com a servei social bàsic i com a prestació garantida. Els serveis d’atenció diürna
són serveis socials d’atenció diürna destinats a infants i adolescents en situació de risc,
fora de l’horari escolar en els períodes lectius; i en els períodes no lectius, aquest horari
s’amplia per abastar també l’horari escolar.

Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de
l’horari  escolar,  estimulen  i  potencien  l’estructuració  i  el  desenvolupament  de  la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen
les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball grupal o
individual, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. 

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, el qual està adscrit al Consell Comarcal del
Gironès, té com a finalitat la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats de tot
tipus (estatuts BOP núm. 4 de 08/01/2015), i actualment gestiona el servei d’atenció
diürna de Salt,  amb un projecte educatiu que té com objectiu general  proporcionar
atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, afavorint la
cobertura de les seves necessitats per garantir-los un nivell de benestar adequat, el seu
desenvolupament personal, integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el
deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

Atesa aquesta experiència del Consorci en la gestió d’aquest servei social bàsic com a
prestació  garantida  i  que  l’Ajuntament  de  Celrà  està  interessat  en  treballar
conjuntament polítiques socials d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants
i adolescents, i les seves famílies, en situació risc social.

D’acord  amb  l’article  62  de  la  Llei  12/2007,  d’11  d’octubre  de  serveis  socials,  el
finançament  dels  serveis  socials  bàsics  van  a  càrrec  dels  ajuntaments  i  de
l’administració de la Generalitat de Catalunya.



És d'interès del  Consorci  de Benestar Social  Gironès-Salt  i  de l'Ajuntament de Celrà
subscriure aquest conveni  de col·laboració per executar el  Servei  d’atenció diürna a
Celrà.

Les parts, de conformitat amb el que regulen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del
3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de
Catalunya,

ACORDEN:

1. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l'Ajuntament de
Celrà, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per
desenvolupar conjuntament el Servei d’atenció diürna de Celrà, amb l’objectiu general
proporcionar atenció a tots els infants i adolescents del municipi en situació de risc i les
seves famílies, afavorint la cobertura de les seves necessitats per garantir-los un nivell
de benestar adequat, el seu desenvolupament personal, integració social i l’adquisició
d’aprenentatges,  prevenint  el  deteriorament  de  les  situacions  de  risc  i  compensant
dèficits socioeducatius.

2. Obligacions del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

1.  Direcció i coordinació tècnica: El Consorci nomenarà un/a responsable tècnic/a que
dirigirà  el  Servei  d’atenció  diürna  de  Celrà  amb  l’objectiu  de  portar  a  terme  una
coordinació  i  seguiment  tècnic  del  servei.  Un  tècnic/a  del  Consorci  es  reunirà
periòdicament amb el personal encarregat de prestar el servei.

En aquestes  reunions  s’establiran  el  protocol  de  circuit  i  funcionament  del  servei,  i
s’avaluarà mitjançant uns informes trimestrals qualitatius i quantitatius que el personal
encarregat de prestar el servei presentarà.

2. Vetllar pel funcionament del servei durant l’horari establert i responsabilitzar-se de la
seva organització interna.

3. Vetllar pels objectius següents:

3.1.- Objectiu general: realitzar una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial
fora de l’horari escolar, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensar
les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball grupal o
individual, la família, i el treball en xarxa i amb la comunitat.

3.2.- Objectius específics: 

 Atendre  infants  i  adolescents  en  situació  de  risc  que  viuen  a  Celrà,  que
requereixen suport per compensar dèficits socioeducatius, prioritàriament aquells que
estan en situació de risc.
 Vetllar per un correcte desenvolupament personal i integració social dels infants
atesos.
 Vetllar per l’adquisició d’aprenentatges i hàbits personals i socials.
 Prevenir el deteriorament de les situacions de risc.

4.-  Gestió  de  la  subvenció:  El  Consorci  gestionarà  la  subvenció  que  a  través  del
Contracte  Programa  amb  la  Generalitat  de  Catalunya  rep  el  Consell  Comarcal  del
Gironès en concepte del Servei d’atenció diürna de Celrà. 



A tal efecte, el Consorci haurà de fer-se càrrec del següent:

a)  De  sol·licitar  i  justificar  la  subvenció  aportant  la  documentació  necessària  i  que
requereixi  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de
Catalunya en els terminis que aquesta administració estableixi.

b)  De  lliurar  al  Consell  Comarcal  una  Memòria  Descriptiva  sobre  les  actuacions
realitzades des del Servei d’atenció diürna de Celrà quan el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya així ho requereixi. 

c) De conservar els originals de tota la documentació justificativa per un període no
inferior  a  cinc  anys  en  els  arxius  del  Consorci  i  lliurar  una  còpia  de  tota  aquesta
documentació a l’Ajuntament.

5.-  Difusió i comunicació: Qualsevol informació publicada promoguda pel Consorci en
relació amb el Servei d’atenció diürna de Celrà ha d’incloure l’emblema del Departament
de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  l’emblema  de
l’Ajuntament de Celrà.

3. Obligacions del Consell Comarcal del Gironès

1.- Encomanar la gestió del  Servei d’atenció diürna  de Celrà al Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt, en virtut dels seus estatuts (BOP Núm. 4 de 08/01/2015).

2.- Aportar el finançament de  22.488,40 €, quantitat establerta a la fitxa econòmica
del Contracte Programa subscrit amb la Generalitat de Catalunya.

3.- Requerir al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt tota la documentació necessària
per justificar aquesta despesa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya en els terminis que aquesta administració estableixi.

4.-  Facilitar  la  coordinació  interadministrativa  de  tal  manera  que  es  promogui  la
comunicació,  la  col·laboració i  l’intercanvi  d’idees i  experiències entre els  tècnics  de
l’administració local i la comarcal.

4. Obligacions de l’Ajuntament de Celrà

-  Aportar  la  infraestructura  necessària  i  el  seu  manteniment,  i,  si  s’escau,  el
manteniment del sistema informàtic. 

- Aportar  l’import  de  500,00  €  en  concepte  del  cost  del  material  fungible
necessari.

- Aportar l’import de 11.582,68 € euros, corresponent al 34% del cost total del
servei, per 12 mesos.

- Fer efectiu el pagament al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, de la següent
manera:

Per a l’exercici 2023, el pagament de la quantitat de 11.582,68 € es farà en dues fases:
el 70% abans del 31/03/2023, i el 30% restant el 31/12/2023, prèvia liquidació del
servei prestat, a càrrec de l’aplicació pressupostària corresponent per l’exercici 2023.  

L’aportació de l’import del material fungible es realitzarà prèvia liquidació i justificació de
la despesa.

5. Comissió de Seguiment

Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada part



signant  per  tal  de  tractar  les  incidències  que  es  pugin  produir  i  per  seguir-ne  les
evolucions.

Es designa a la Sra. Caridad Castillo Canales, directora del Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt com a responsable, per part del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt,
del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Es  designa a  Sílvia  Bartrolí  Besalú,  gerent  del  Consell  Comarcal  del  Gironès com a
responsable,  per  part  del  Consell  Comarcal  del  Gironès,  del  seguiment,  vigilància  i
control de l'execució d'aquest conveni.

Es designa al Sr.  Albert López Guàrdia, regidor de serveis socials de l’Ajuntament de
Celrà com a responsable, per part de l’Ajuntament de Celrà, del seguiment, vigilància i
control de l'execució d'aquest conveni.

6. Vigència

El present conveni serà vigent des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2023.

7. Pròrroga

El conveni és prorrogable expressament, amb un màxim de quatre anys, mitjançant una
addenda  anual  per  cada  pròrroga,  prèvia  sol·licitud  presentada  amb  una  antelació
mínima de dos mesos a la data del seu venciment. 

8. Causes de resolució

Són causes de resolució d'aquest conveni:

a) Per mutu acord de les parts.
b) Per inexistència del  finançament per l’objecte d’aquest conveni,  previst en la
contracte programa subscrit entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del
Gironès.
c) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
signants.
d) Són  altres  causes  de  resolució  les  contemplades  per  l'article  51  de  la  Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

9. Jurisdicció competent

Aquest  conveni  té  naturalesa  administrativa,  pel  que  correspondrà  a  la  jurisdicció
contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir
en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.

10. Dades de caràcter personal

Cada part tractarà les dades personals dels representants o interlocutors de l’altra part
com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà gestionar el conveni i portar a terme
les actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament té el seu fonament en les
relacions jurídiques formalitzades per mitjà d’aquest document (art. 6.1.b del Reglament
General  de Protecció de Dades). Per a l’exercici  dels drets reconeguts al  Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, portabilitat, supressió,
sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) cada part es podrà adreçar a l’altra a
les referències i adreces que figuren a l’encapçalament del present conveni.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.



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: Anna M. Coll Pascual

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

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

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Albert Lòpez Guàrdia, regidor d’Educació i Serveis
Socials, que explica que es tracta d’aprovar el conveni que ja es renova anualment per
poder continuar prestant el Servei d’Atenció Diürna. 

3.  DICTAMEN  SOBRE  EL  CONVENI  MARC  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
PER  AL  DESENVOLUPAMENT  DEL  PROGRAMA  D’ACOLLIDA  I  MEDIACIÓ
COMUNITÀRIA  DEL  CONSORCI  DE  BENESTAR  SOCIAL  GIRONÈS-SALT
(expedient x2022001741).

ANTECEDENTS DE FET

1.- El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (en endavant, Consorci) desenvolupa un
projecte anomenat “Programa d’Acollida del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt”.
Alhora,  l’Ajuntament vol que s’augmenti la dedicació dels professionals que dins aquest
servei executen el servei de mediació comunitària. 

S’ha elaborat un conveni que estableix els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de
Celrà i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per desenvolupar conjuntament el
Programa d’Acollida i Mediació Comunitària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
amb l’objectiu general d’afavorir una millor convivència i  cohesió social entre els/les
ciutadans/es del municipi de Celrà.

2. Consta en l’expedient la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa
l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic emesa per
la tècnica de l’ajuntament amb data 12 de desembre de 2022.

3.  Consta a l’expedient  el  document de reserva pressupostària,  disposant del  crèdit
suficient per a l’execució del conveni així com informe de l’interventor amb data 12 de
desembre de 2022.

4. Ha emès informe la secretària de la corporació, de data 12 de desembre de 2022.

FONAMENTS DE DRET



1. L'Ajuntament ha estat assumint la competència de prestació del servei de mediació,
motiu pel qual pot formalitzar un conveni interadministratiu de col·laboració i cooperació
a on es manifesti la voluntarietat de les administracions intervinents en pla d'igualtat i
reflectida en un pacte formal. El règim de cooperació administrativa està expressament
previst en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a
53, sota la modalitat de convenis que obligaran les administracions 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. 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,  en  el  cas  de  convenis  subscrits  entre
administracions 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,  caldrà  complir  les  exigències  de
publicitat  activa  en  virtut  del  que  disposa  la  normativa  vigent  en  matèria  de
transparència.

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

ACORD

Primer. Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consorci  de  Benestar  Social
Gironès-Salt i l’Ajuntament de Celrà per desenvolupar el Programa d’Acollida i Mediació
Comunitària per a l’exercici 2023, que s’adjunta com a annex a aquest acord. 

Es condiciona l’eficàcia d’aquest acord a l’aprovació definitiva del pressupost 2023, en
tràmit  d’exposició  pública.  En  el  cas  que  no  es  produís  dita  aprovació  o  quedés
modificada la consignació inicial prevista, la present resolució quedarà sense eficàcia.

Segon. Aprovar  la  despesa de 19.725,36 €  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
número  70.2311.25900  “Consorci  Benestar  Social.  Servei  mediació  comunitària“  del
pressupost 2023 de la corporació.

Tercer. Delegar a la Junta de Govern Local l'aprovació de la pròrroga del conveni, si
s'escau.

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

Cinquè.  Notificar  aquest  acord al  Consorci  de Benestar  Social  Gironès-Salt,  i  donar
compte Comptabilitat i a Tresoreria d’aquesta corporació.

Sisè. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.



ANNEX

CONVENI  MARC  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSORCI  DE  BENESTAR
SOCIAL GIRONÈS-SALT I L'AJUNTAMENT DE CELRÀ PER AL DESENVOLUPAMENT
DEL PROGRAMA D’ACOLLIDA I  MEDIACIÓ COMUNITÀRIA DEL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT. Exercici 2023

ENTITATS  QUE INTERVENEN

D'una part, el Sr. Marc Puigtió Rebollo, conseller delegat del Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt,  assistit per la Sra. Anna Costejà Cros, secretària del Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt; 

De l'altra part, el Sr. David Planas Lladó, alcalde de l’Ajuntament de Celrà, assistit per la
Sra. Meritxell Vargas Sardà, secretària de l'Ajuntament de Celrà.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Atès que el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha elaborat el “Programa d’acollida
i mediació comunitària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt”; 

Atès que l'Ajuntament de Celrà considera necessari i important per a la seva població,
que dins aquest Programa d’acollida i  mediació comunitària del  Consorci  es continuï
prestant  aquest  servei  al  municipi,  amb  l’objectiu  general  d’afavorir  una  millor
convivència i cohesió social; 

Atès que el Consorci procedirà a contractar una empresa de serveis per executar el
servei, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP). 

És d'interès del  Consorci  de Benestar Social  Gironès-Salt  i  de l'Ajuntament de Celrà
subscriure  aquest  conveni  de  col·laboració  per  executar  el  “Programa  d’acollida  i
mediació comunitària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt”;

Les parts, de conformitat amb el que regulen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del
3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de
Catalunya, accepten el contingut de les següents clàusules:

ACORDEN:

1. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l'Ajuntament de
Celrà i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per desenvolupar conjuntament el
Programa d’acollida i mediació comunitària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
amb l’objectiu general d’afavorir una millor convivència i  cohesió social entre els/les
ciutadans/es del municipi de Celrà.

2. Obligacions del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

- Dirigir i coordinar el “Programa d’acollida i mediació comunitària del Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt”.

- Aportar els recursos humans necessaris per executar el programa.

- Nomenament d’un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la  direcció i
supervisió del “Programa d’acollida i mediació comunitària del Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt”;



3. Obligacions de l’Ajuntament de Celrà

- Aportar la dependència municipal i el seu manteniment (subministres i neteja)
on es presta el servei.

- Fer  efectiu  el  pagament  al  Consorci  de  Benestar  Social  de  la  quantitat  de
19.725,36€,  corresponents  a  12  mesos  de  servei,  a  raó  de  30  hores  de  servei
setmanals. El pagament es farà semestralment, prèvia liquidació del servei prestat.

- Nomenament d'un interlocutor  responsable tècnic/a que es farà càrrec de la
correcta supervisió i coordinació de l'execució de les tasques del desenvolupament del
“Programa d’acollida i mediació comunitària del Consorci de Benestar Social Gironès-
Salt”.

4. Responsabilitat

Cada part signant del conveni es farà responsable de les obligacions assumides. 

5. Conseqüències aplicables en cas d'incompliment

En  cas  d'incompliment,  la  part  incomplidora  haurà  d'assumir  econòmicament
l'incompliment de l'obligació, sens perjudici de la seva responsabilitat davant de tercers.

6. Comissió de Seguiment

Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada part
signant  per  tal  de  tractar  les  incidències  que  es  pugin  produir  i  per  seguir-ne  les
evolucions.

Es designa a la Sr. Benjamí Comas Matas, responsable tècnic del Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt com a responsable, per part del Consorci de Benestar Social Gironès-
Salt, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.

Es designa a la Sra. Elisenda Quintana Julian, tècnica municipal de l’Ajuntament de Celrà
com a responsable, per part de l’Ajuntament de Celrà, del seguiment, vigilància i control
de l'execució d'aquest conveni.

7. Vigència

El present conveni serà vigent des de la seva signatura fins el 31/12/2023.

8. Pròrroga

El conveni és prorrogable expressament un any més mitjançant una addenda, prèvia
sol·licitud  presentada  amb  una  antelació  mínima  de  dos  mesos  a  la  data  del  seu
venciment.

9. Causes de resolució

Són causes de resolució d'aquest conveni:

a) Per mutu acord de les parts.

b)  Incompliment  de  les  obligacions  i  compromisos  assumits  per  part  d'algun  dels
signants.

c) Són altres causes de resolució les contemplades per l'article 51 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 



10. Jurisdicció competent

Aquest  conveni  té  naturalesa  administrativa,  pel  que  correspondrà  a  la  jurisdicció
contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir
en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.

11. Dades de caràcter personal

Cada part tractarà les dades personals dels representants o interlocutors de l’altra part
com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà gestionar el conveni i portar a terme
les actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament té el seu fonament en les
relacions jurídiques formalitzades per mitjà d’aquest document (art. 6.1.b del Reglament
General  de Protecció de Dades). Per a l’exercici  dels drets reconeguts al  Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, portabilitat, supressió,
sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) cada part es podrà adreçar a l’altra a
les referències i adreces que figuren a l’encapçalament del present conveni.

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: Anna M. Coll Pascual

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

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

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Albert Lòpez Guàrdia, regidor d’Educació i Serveis
Socials, que explica que es tracta d’aprovar el conveni per continuar prestant el Servei
d’Acollida i Mediació Comunitària.  

5.  DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
L'AJUNTAMENT DE JUIÀ PEL TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS DE
JUIÀ A L'EDAR DE CELRÀ (expedient x2022001739).

ANTECEDENTS DE FET

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

2. La planificació actual del  Pla de Sanejament de Catalunya, redactat per l’Agència
Catalana de l’Aigua, estableix que el municipi de Juià ha de disposar d’un sistema de



tractament de les aigües residuals, però encara no en  disposa de cap. 

3. En sessió plenària de data 11 de desembre de 2018 es va aprovar el conveni de
col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Celrà  i  l’Ajuntament  de  Juià  pel  tractament  les
aigües residuals domèstiques de Juià a l’estació depuradora d’aigües residuals de Celrà,
que va ser vigent fins al dia 31 de desembre de 2019. 

4.  En  data  1  de  desembre  de  2022  (registre  d’entrada  municipal  E2022008563)
l’Ajuntament de Juià sol·licita a l’Ajuntament de Celrà formalitzar un nou conveni de
col·laboració  per  dur  a  terme  la  gestió  del  tractament  de  les  aigües  residuals
domèstiques a l’EDAR de Celrà. 

5. Ha emès informe la secretària de la corporació, que consta a l’expedient. També
consta la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i informe favorable de la cap
de planta de l’EDAR.

FONAMENTS DE DRET

1.  Les  entitats  locals  poden pactar  amb altres  administracions  públiques  mitjançant
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, pel que
estan sotmesos íntegrament al dret administratiu.
El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, articles 47 a 53, sota la modalitat de
convenis que obligaran a les Administracions intervinents des del moment de la seva
signatura. 

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

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

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

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament
de Juià pel  tractament de les aigües residuals urbanes de Juià,  classificades com a
aigües assimilables a domèstiques, a l’estació depuradora d’aigües residuals de Celrà
per a l’exercici 2023, i que s’adjunta com a annex a aquest acord.

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

Tercer Requerir a l’Ajuntament de Juià per tal que aporti certificació de l’acord plenari
d’aprovació del conveni annex, amb caràcter previ a la seva signatura.

Quart. Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Ajuntament de Juià.

Cinquè. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.



ANNEX

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I
L’AJUNTAMENT  DE  JUIÀ  PEL  TRACTAMENT  DE  LES  AIGÜES  RESIDUALS
ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES DE JUIÀ A L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES
RESIDUALS DE CELRÀ

REUNITS

 Sr. ......................, alcalde president de l’Ajuntament de Celrà, facultat per  aquest
acte  en  virtut  de  l’acord  de  Ple  adoptat  en  sessió  de  data  .............,  i  assistit  pel
Sra/Sr....................., secretàri/a de la corporació, per donar fe de l’acte d’acord amb
l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Sr. ........................, alcalde president de l’Ajuntament de Juià, facultat per aquest acte
en virtut  de l’acord de Ple adoptat en sessió de data ..................,  i  assistit  per la
Sra/Sr. ....................., secretàri/a de la corporació.

Ambdós alcaldes actuen en nom i representació dels seus ajuntaments, d’acord amb els
articles 21.1.b de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
53.1.a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 41 del ROF.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat  jurídica  suficient per concertar aquest
conveni  i

MANIFESTEN

1. Per l’Ajuntament de Celrà

Que l’ EDAR de Celrà es va construir l’any 2001 en compliment del Pla de Sanejament
de  Catalunya.  L’Ajuntament  de  Celrà  és  l’administració  competent  del  sistema  de
sanejament  de  Celrà  i  disposa  d’una  estació  depuradora  d’aigües  residuals  urbanes
(EDAR) per tractar les aigües residuals. 

2. Per l’Ajuntament de Juià

1. Que al municipi de Juià no hi ha previst un sistema de tractament de les  aigües
residuals  pels  propers  anys,  segons  l’actual  planificació  de  Pla  de  Sanejament  de
Catalunya redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

2. Que mentre no estigui implementat el Pla de Sanejament de Catalunya pel municipi
de Juià, aquest està interessat a establir una col·laboració amb l’Ajuntament de Celrà
perquè les  seves aigües residuals  urbanes puguin ser  tractades en les  instal·lacions
celranenques. 

FONAMENTS DE DRET

1. En virtut del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la  Llei  municipal  i  de  règim local  de  Catalunya i  de  l’article  5  del  Decret  legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria
d’aigües  de  Catalunya,  corresponen  als  ens  locals  les  competències  relatives  a
l’abastament d’aigua potable, el clavegueram i el tractament d’aigües residuals, així com
l’exercici de la resta de funcions que els atribueix el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre.



2.  Les  entitats  locals  poden pactar  amb altres  administracions  públiques  mitjançant
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, pel que
estan sotmeses íntegrament al dret administratiu.
El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre,  de règim jurídic  del  sector  públic,  articles  47 a  53,  sota  la  modalitat  de
convenis que obligaran les administracions que intervenen des del moment de la seva
signatura. 

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

Sobre la  base d’aquestes manifestacions,  ambdues parts  acorden formalitzar  aquest
conveni de conformitat amb les següents 

CLÀUSULES

1. Objecte del conveni

1.1.  És  objecte  d’aquest  conveni  l’establiment  del  marc  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Juià i la determinació de les condicions amb les
quals es durà a terme, per part de l’Ajuntament de Celrà, l’acceptació de les aigües
residuals urbanes procedents del municipi de Juià.

1.2.  S’entén  per  aigües  residuals  urbanes  procedents  del  municipi  de  Juià les  que
procedeixin de les  activitats  diferents dels  habitatges la  càrrega contaminant de les
quals és equivalent a les aigües de procedència domèstica, classificades com a aigües
assimilables a domèstiques.

2. Obligacions

2.1. De l’Ajuntament de Celrà

L’Ajuntament de Celrà acceptarà les  aigües assimilables a domèstiques procedents del
municipi de Juià perquè siguin tractades a l’EDAR de Celrà sempre que aquestes no
superin  un  volum de  150  m3 per  any  i  procedeixin  exclusivament  de  les  activitats
diferents  dels  habitatges la  càrrega contaminant  de les  quals  sigui  equivalent  a  les
aigües de procedència domèstica.

2.2. De l’ Ajuntament de Juià

2.2.1.  L’Ajuntament de Juià es farà càrrec del  cost  total  del  transport  de les seves
aigües residuals fins a la depuradora de Celrà.

2.2.2. Les aigües residuals assimilables a domèstiques procedents de l’Ajuntament de
Juià han de complir amb els paràmetres i demés requisits establerts en l’Ordenança
municipal sobre l’ús del sistema de sanejament a Celrà.

3. Vigència del conveni

La vigència d’aquest conveni abasta des del dia 1 de gener de 2023 fins al dia 31 de
desembre de 2023.



4. Extinció del conveni

El conveni s’extingirà:

1. Per sol·licitud d’una de les parts (en el supòsit de l’incompliment per l’altra de les
obligacions pactades).

2. Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

3. Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista.

5. Comissió de seguiment

En crearà una comissió  mixta  per  al  seguiment,  gestió,  interpretació  i  execució  del
conveni i per resoldre els problemes que se’n derivin del seu desenvolupament, de la
qual en formaran part l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà, l’alcalde de l’Ajuntament de
Juià i la cap de planta de l’ EDAR.

6. Jurisdicció

El  conveni  té  naturalesa  administrativa  i,  en  el  cas  de  controvèrsia  sobre  la  seva
aplicació,  les  parts  s’han de sotmetre  als  òrgans de l’ordre jurisdiccional  contenciós
administratiu.

I, per què consti, els que intervenen firmen aquest document electrònicament.

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: Anna M. Coll Pascual

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

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

L’alcalde explica que es tracta d’aprovar novament el conveni de col·laboració per tal
que el municipi de Juià realitzi el tractament de les seves aigües residuals a l’EDAR de
Celrà.

6.  DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
L'AJUNTAMENT  DE  SANT  MARTÍ  VELL  PEL  TRACTAMENT  DE  LES  SEVES
AIGÜES RESIDUALS A L'EDAR DE CELRÀ (expedient x2022001769).

ANTECEDENTS DE FET

1. En compliment del Pla de Sanejament de Catalunya, l’EDAR de Celrà es va construir



l’any  2001 i  l’Ajuntament  de  Celrà  va  ser  l’administració  competent  del  sistema de
sanejament  del  municipi,  disposant  d’una  estació  depuradora  per  tractar  les  aigües
residuals urbanes.

2. La planificació actual del  Pla de Sanejament de Catalunya, redactat per l’Agència
Catalana de l’Aigua, estableix que el municipi de Sant Martí Vell ha de disposar d’un
sistema de tractament de les aigües residuals, però encara no en  disposa de cap. 

3.  En  sessió  plenària  de  data  12  de  febrer  de  2019  es  va  aprovar  el  conveni  de
col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Celrà  i  l’Ajuntament  de  Sant  Martí  Vell  pel
tractament les aigües residuals domèstiques de Sant Martí Vell a l’estació depuradora
d’aigües residuals de Celrà, vigent fins al dia 31 de desembre de 2019. 

4. Posteriorment, en data 17 de gener de 2020 (registre d’entrada municipal número
352)  l’Ajuntament  de  Sant  Martí  Vell  va  sol·licitar  formalitzar  un  nou  conveni  de
col·laboració  pel  tractament  de les  seves aigües residuals  a  l’Edar  de Celrà  per  als
exercicis 2020 i 2021.

5.  En  data  1  de  febrer  de  2022  (registre  d’entrada  municipal  E2022000658)
l’Ajuntament de Sant Martí Vell sol·licita formalitzar un nou conveni de col·laboració pel
tractament de les seves aigües per a l’exercici 2022.

6.  I  en  data  2  de  desembre  de  2022  (registre  d’entrada  municipal  E2022008625)
l’Ajuntament de Sant Martí Vell sol·licita formalitzar un nou conveni de col·laboració pel
tractament de les seves aigües per a l’exercici 2023.

7. En data 13 de desembre de 2022 la cap de planta ha emès informe favorable on fa
constar que el volum màxim anual serà de 50 m3.

5. Ha emès informe la secretària de la corporació, que consta a l’expedient. També
consta la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i informe favorable de la cap
de planta de l’EDAR.

FONAMENTS DE DRET

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

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

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

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

Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió



Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament
de Sant Martí Vell pel tractament de les aigües residuals urbanes de Sant Martí Vell,
classificades com a aigües assimilables a domèstiques,  a l’estació depuradora d’aigües
residuals de Celrà per a l’exercici 2023, i que s’adjunta com a annex a aquest acord.

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

Tercer. Requerir a l’Ajuntament de Sant Martí  Vell  per tal que aporti  certificació de
l’acord plenari d’aprovació del conveni annex, amb caràcter previ a la seva signatura.

Quart. Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Ajuntament de Sant
Martí Vell.

Cinquè. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

ANNEX

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I
L’AJUNTAMENT  DE  SANT  MARTÍ  VELL  PEL  TRACTAMENT  DE  LES  AIGÜES
RESIDUALS ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES DE SANT MARTÍ VELL A L’ESTACIÓ
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE CELRÀ

REUNITS
 
Sr. David Planas Lladó, alcalde president de l’Ajuntament de Celrà, facultat per aquest
acte en virtut de l’acord de Ple adoptat en sessió de data .... de ........... de 2022, i
assistit  pel Sra. Meritxell  Vargas Sardà, secretària de la corporació, per donar fe de
l’acte d’acord amb l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.

Sra. Sílvia Martinez Beltrán, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Sant Martí Vell,
facultada  per  aquest  acte  en  virtut  de  l’acord  de  Ple  adoptat  en  sessió  de
data  .................,  i  assistit  pel  Sr.  Tomás  Torán  Solani,  secretari-interventor  de  la
corporació.
  
Ambdós, actuen en nom i representació dels seus ajuntaments, d’acord amb els articles
21.1.b de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1.a del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, i article 41 del ROF.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat  jurídica  suficient per concertar aquest
conveni  i

MANIFESTEN

1. Per l’Ajuntament de Celrà
Que l’ EDAR de Celrà es va construir l’any 2001 en compliment del Pla de Sanejament
de  Catalunya.  L’Ajuntament  de  Celrà  és  l’administració  competent  del  sistema  de
sanejament  de  Celrà  i  disposa  d’una  estació  depuradora  d’aigües  residuals  urbanes
(EDAR) per tractar les aigües residuals. 

2. Per l’Ajuntament de Sant Martí Vell



1. Que al municipi de Sant Martí Vell no hi ha previst un sistema de tractament de les
aigües residuals pels propers anys, segons l’actual planificació de Pla de Sanejament de
Catalunya redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
2. Que mentre no estigui implementat el Pla de Sanejament de Catalunya pel municipi
de  Sant  Martí  Vell,  aquest  està  interessat  en  establir  una  col·laboració  amb  l’
Ajuntament de Celrà perquè les seves aigües residuals urbanes puguin ser tractades en
les instal·lacions celranenques.

FONAMENTS DE DRET

1. En virtut del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la  Llei  municipal  i  de  règim local  de  Catalunya i  de  l’article  5  del  Decret  legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria
d’aigües  de  Catalunya,  corresponen  als  ens  locals  les  competències  relatives  a
l’abastament d’aigua potable, el clavegueram i el tractament d’aigües residuals, així com
l’exercici de la resta de funcions que els atribueix el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre.

2. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant con-
venis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el des-
envolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, pel que es-
tan sotmeses íntegrament al Dret Administratiu.

El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre,  de règim jurídic  del  sector  públic,  articles  47 a  53,  sota  la  modalitat  de
convenis  que obligaran les  administracions  intervinents  des  del  moment  de  la  seva
signatura. 
La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i administrativa
en les relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter voluntari, sota les
formes i en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els
consorcis o convenis administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local preveu la formalització de convenis
com a instrument de cooperació interadministrativa.

Sobre la  base d’aquestes manifestacions,  ambdues parts  acorden formalitzar  aquest
conveni de conformitat amb les següents 

CLÀUSULES

1. Objecte del conveni

1.1.  És  objecte  d’aquest  conveni  l’establiment  del  marc  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament  de  Celrà  i  l’Ajuntament  de  Sant  Martí  Vell  i  la  determinació  de  les
condicions  amb  les  quals  es  durà  a  terme,  per  part  de  l’Ajuntament  de  Celrà,
l’acceptació de les aigües residuals urbanes procedents del municipi de Sant Martí Vell.

1.2. S’entén per aigües residuals urbanes procedents del municipi de Sant Martí Vell les
que procedeixin de les activitats diferents dels habitatges la càrrega contaminant de les
quals és equivalent a les aigües de procedència domèstica, classificades com a aigües
assimilables a domèstiques.

2. Obligacions

2.1. De l’Ajuntament de Celrà



L’Ajuntament de Celrà acceptarà les  aigües assimilables a domèstiques procedents del
municipi  de  Sant  Martí  Vell  perquè  siguin  tractades  a  l’EDAR de  Celrà  sempre  que
aquestes no superin un volum de 50 m3 per any i procedeixin exclusivament  de les
activitats diferents dels habitatges la càrrega contaminant de les quals sigui equivalent a
les aigües de procedència domèstica.

2.2. De l’ Ajuntament de Sant Martí Vell

2.2.1. L’Ajuntament de Sant Martí Vell es farà càrrec del cost total del transport de les
seves aigües residuals fins a la depuradora de Celrà.

2.2.2. Les aigües residuals assimilables a domèstiques procedents de l’Ajuntament de
Sant  Martí  Vell  han de complir  amb els  paràmetres  i  demés requisits  establerts  en
l’Ordenança municipal sobre l’ús del sistema de sanejament a Celrà.

3. Vigència del conveni

La vigència d’aquest conveni abasta des del dia 1 de gener de 2023 fins al dia 31 de
desembre de 2023.

4. Extinció del conveni

El conveni s’extingirà:
1. Per sol·licitud d’una de les parts (en el supòsit de l’incompliment per l’altra de les
obligacions pactades).
2. Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
3. Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista.

5. Comissió de seguiment

En crearà una comissió  mixta  per  al  seguiment,  gestió,  interpretació  i  execució  del
conveni i per resoldre els problemes que se’n derivin del seu desenvolupament, de la
qual en formaran part l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà, l’alcaldessa de l’Ajuntament de
Sant Martí Vell i la cap de planta de l’ EDAR.
      
6. Jurisdicció

El  conveni  té  naturalesa  administrativa  i,  en  el  cas  de  controvèrsia  sobre  la  seva
aplicació,  les  parts  s’han de sotmetre  als  òrgans de l’ordre jurisdiccional  contenciós
administratiu.

I, per què consti, els que intervenen signen aquest document a un sol efecte, en la data
i lloc expressats a l’inici.

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: Anna M. Coll Pascual



GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

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

L’alcalde explica que es tracta d’aprovar novament el conveni de col·laboració per tal
que el municipi de Sant Martí Vell realitzi el tractament de les seves aigües residuals a
l’EDAR de Celrà.

7. DICTAMEN SOBRE L'ADHESIÓ AL PLA DE SERVEIS EN MATÈRIA CULTURAL
OFERTS PEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS (expedient x2022001694).

El Consell Comarcal del Gironès va aprovar un seguit de plans de serveis destinats als
ajuntaments de la comarca del Gironès.  Cada Pla de serveis  determina quins serveis
concrets s’ofereixen, la forma de realització del servei, el procediment de sol·licitud i la
concessió d’aquest servei;

Vist que el Pla de serveis en matèria d’assistència i cooperació en matèria de gestió
cultural als municipis de la comarca del Gironès determina serveis que s’ofereixen, els
ajuntaments beneficiaris, la forma de realització del servei, el procediment de sol·licitud
i la concessió d’aquest servei;

Atès que és d’interès d’aquest ajuntament adherir-se al pla de servei ofert, i en concret,
en matèria cultural.

Atès que l’art. 153 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i  serveis dels ens locals,  estableix que els ens locals tenen plena
potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord amb
la legislació vigent;

Vist  que els  art.  25 i  28 del  Decret  legislatiu  4/2003,  de 4 de novembre,  pel  qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya atribueixen als
consells comarcals la competència en matèria d’assistència i cooperació als municipis;

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

ACORDS

Primer. Aprovar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Celrà  al  Pla  de  serveis  en  matèria
d’assistència i cooperació en matèria de gestió cultural als municipis de la comarca del
Gironès.

Segon. Facultar l’alcaldia-presidència de l’Ajuntament de Celrà per a la adopció dels
acords que resultin necessaris per a la execució de l’acord d’adhesió, així com per la
signatura de quants documents se’n derivin per a la formalització de dites adhesions.

Tercer. Comunicar  aquest  acord  al  Consell  Comarcal  del  Gironès  i  a  la  intervenció
municipal.

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



Vots a favor (11)

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

GM FC-ERC-AM: Anna M. Coll Pascual

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

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

L’alcalde cedeix la  paraula al  senyor Daniel  Jiménez Elvira,  regidor de Compromís
Nacional i Internacional i Cultura, que explica que les administracions supramunicipals
tenen encomanades les tasques d’assessorament, coordinació i assistència tècnica en
diferents  municipis  en  matèria  de  cultura.  En  aquest  cas  el  Consell  Comarcal  del
Gironès,  com a administració supramunicipal,  disposa d’un pla amb un catàleg de
serveis que agrupen cinc línies específiques, sent la d’Escenaris la més coneguda. 

El Sr. Jiménez indica que si fins ara aquests serveis es formalitzaven amb un conveni,
ara s’ha modificat la forma de petició d’aquest servei i cal adherir-se a aquest Pla de
serveis global.  

8.  DICTAMEN SOBRE L'ADHESIÓ A L’AGENDA DIGITAL DELS MUNICIPIS DE
CATALUNYA IMPULSADA PEL CONSORCI LOCALRET (expedient x2022001699).

La  governança  de  la  transició  cap  a  la  digitalització  i  la  sostenibilitat  de  les
administracions  públiques  i  els  municipis  és  tot  un  repte  en  l’actualitat  on  operen
processos de transformació de gran complexitat. Per avançar en aquesta transformació,
mitjançant  resolució  de  l’Assemblea  General  del  Consorci  Localret  de  data  12  de
novembre de 2022, s’aprovà l’Agenda digital dels municipis de Catalunya.

Aquesta Agenda s’emmarca en l’estratègia del municipi digital impulsada pel Consorci
Localret  en  el  mandat  2019-2023,  consorci  que  té  per  missió  acompanyar  els
ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats, i que està composat
per 880 dels 947 municipis de Catalunya, les quatre diputacions, l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i vint-i-dos consells comarcals.

L’estratègia del  municipi  digital  persegueix la transformació digital  dels  municipis  de
Catalunya de manera sistematitzada i conjunta. Per al seu desplegament, l’any 2020 es
va aprovar un pla estratègic on es van definir tot un seguit d' objectius estratègics i
línies d'acció amb la finalitat d’aportar més valor públic als ajuntaments catalans. La
composen  tres  elements  complementaris:  el  metamodel  de  municipi  digital,  el  nou



servei d’acompanyament basat en el metamodel, i  l’Agenda digital dels municipis de
Catalunya. 

En aquest marc, l’Agenda digital dels municipis de Catalunya és el tercer element, i el
resultat  d’un procés d’anàlisi,  reflexió i  debat,  amb la  pretensió de definir  la  “caixa
d’eines”  que  pot  facilitar  la  definició  d’estratègies  per  construir  el  futur  digital  dels
municipis a mitjà i llarg termini, que s’ha formulat sobre la base de literatura acadèmica,
agendes, plans i programes de la UE i d’altres nivells d’administració territorial, i també
sobre  la  base  dels  aprenentatges  compartits  derivats  dels  projectes  i  iniciatives
considerades d’èxit en aquesta matèria en l’àmbit municipal, i amb la participació activa
dels municipis de Catalunya. 

Per  tant,  aquesta agenda sorgeix  de la  voluntat  de construir  consensos i  compartir
objectius comuns per facilitar el desplegament més compassat dels municipis digitals
catalans. 

En concret  aquesta  agenda té  com a objectiu  articular  la  transformació  digital  dels
municipis de Catalunya, per fer front als reptes de present i futur, per assolir majors
cotes de qualitat en els serveis oferts, eficiència en la gestió dels recursos públics, i
satisfacció de la ciutadania i les empreses en la seva relació amb l’administració. És a
dir,  aportar  orientacions per  promoure que,  des de l’àmbit  local,  s’articulin  agendes
compartides  per  a  la  transició  digital  dels  municipis,  de  forma  sostenible,  que
contribueixin  a  desenvolupar  respostes  innovadores  més  eficaces  per  als  reptes  del
territori  i  a assolir  els  ambiciosos objectius que en el  marc digital  s’han marcat les
diferents instàncies de govern per a la pròxima dècada. Podem parlar, per tant, d’una
triple funció de l’Agenda:

 Ser un instrument promotor i facilitador per a la concreció d’estratègies, plans,
i projectes de transformació digital. Amb l’objectiu de contextualitzar i oferir un
conjunt  de  propostes  conceptuals,  substantives  i  operatives  expressades  per
mitjà d’eixos estratègics, d’objectius i d’accions concretes a executar. Aspira, per
tant,  a  promoure  i  facilitar  la  concreció  d’estratègies,  plans,  i  projectes  de
transformació, a formular alternatives, i  ser un instrument per a la presa de
decisions  en  els  diferents  marcs  organitzatius  o  estructurals  de  les
administracions catalanes.   Servir  d’agenda digital  tipus,  relacionada amb el
metamodel  del  municipi  digital,  per  proporcionar  als  ajuntaments  una  visió
holística dels elements que intervenen en la transformació digital, i  per tant,
dotar-los d’un enfocament complert i integrador dels factors i de les peces que
han d’explorar, per avançar en la transformació digital dels seus municipis. 

 Servir d’espai de trobada, coordinació i priorització dels reptes i necessitats
dels municipis per a la digitalització global dels pobles i ciutats del país. 

En aquest marc, per avançar i facilitar el desplegament dels objectius i de les accions
establertes en aquesta Agenda com a model de la transformació digital de l’Ajuntament,
cal que s’adoptin tot un seguit d’acords per a la seva adopció, així com per establir un
model de governança per al seu desplegament. 

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 dels següents

ACORDS

Primer. Aprovar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  a  l’Agenda  digital  dels  municipis  de
Catalunya, aprovada per Assemblea General de Localret el dia 12 de novembre de 2022.

Segon. Nomenar la regidora Sra. Montserrat Carré Dalmau (regidories de Participació,
Atenció Ciutadana, Comunicació i  Noves Tecnologies) i  al  Sr.  Jordi  Gonzalez Espinar
(tècnic auxiliar d’informàtica) com a persones de referència per al desenvolupament de



l’Agenda digital dels municipis de Catalunya. 

Tercer. Notificar aquest acords al Consorci Localret.

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: Anna M. Coll Pascual

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

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

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Montsé Carré Dalmau, regidora de Participació,
Atenció Ciutadana i Noves Tecnologies, que explica que l’Agenda Digital és el resultat
d’un procés d’anàlisi, reflexió i debat compartit per més d’una vuitantena de persones
de 43 ajuntaments de tot el país i té com a objectiu articular la transformació digital
dels  municipis  de Catalunya per  afrontar  els  reptes de present  i  futur,  per  assolir
majors  quotes  de  serveis  oferts,  d’eficiència  en  la  gestió  dels  recursos  públics  i
satisfacció de la ciutadania i les empreses en la seva relació amb l’Administració amb
la voluntat de construir consensos i compartir objectius comuns. 

La Sra. Carré considera molt interessant formar-ne part per en un futur millorar la
connectivitat, facilitar l’ús de l’Administració electrònica i de les eines digitals a molta
part de la població que ara està fora. 

9. DICTAMEN SOBRE L'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 25N
(expedient x2022001680).

Els regidors i regidores del Ple, fan una lectura conjunta de la Declaració Institucional
del 25N:

Vist  que  per  part  del  Departament  d’Igualat  i  Feminismes  de  la  Generalitat  de
Catalunya, s’ha proposat als Ajuntaments l’aprovació d’un text consensuat en relació
amb el dia 25 de novembre, dia en què es commemora   el Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència vers les Dones. 

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

ACORD



ÚNIC. Aprovar el manifest del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers
les Dones, amb el següent text:

Declaració  institucional  en  motiu  del  25  de  novembre  de  2022,  Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones

Avui,  25 de novembre, ens convoquem per commemorar el  Dia Internacional  per a
l’Eliminació de la Violència vers les Dones. La violència masclista té moltes formes i
l’impacte en les seves vides depèn, en gran mesura, de la garantia d’accés a drets
bàsics per a la seva reparació.

e totes les formes de violència masclista, les violències sexuals són les més prevalents,
les més invisibilitzades i les més naturalitzades. Tot això fa de les violències sexuals un
component central del patriarcat. No tenen a veure amb el sexe sinó amb el poder. El
poder de cosificar, d’humiliar, de dominar, de disciplinar, de generar por i de restringir
la llibertat de les nenes, les adolescents i  les dones. El poder de crear l’expectativa
social que els homes han de prendre la iniciativa en el sexe i no aturar-se fins rebre una
negativa directa. Fins i tot el poder d’ignorar una negativa o de traspassar els límits amb
la insistència.

També el  poder de produir  un sentiment de vergonya per  haver patit  una agressió
sexual, el poder de responsabilitzar i culpabilitzar les víctimes/supervivents (com anava
vestida, què havia consumit, en quin lloc estava, si anava sola...) en lloc d’assenyalar
l’agressor com a únic responsable. O el  poder de posar en dubte la intenció de les
denunciants. I, de manera cabdal, el poder de crear un imaginari en què les agressions
les comet un desconegut a l’espai públic amb perfil psicòpata i depravat, malgrat que la
major  part  de  les  agressions,  especialment  aquelles  més  greus,  ocorren  en  espais
considerats privats i els agressors més habituals no tenen un perfil concret. Les cometen
amics, parelles, companys d’estudis o de feina, veïns, familiars o referents propers.

Els moviments feministes d’arreu del món s’han rebel·lat contra aquest poder patriarcal,
han assenyalat les causes i les conseqüències de les violències sexuals i n’han identificat
les diverses expressions en tots els àmbits en què ocorren (familiar, de la parella, social
o comunitari, laboral, educatiu, digital o polític). També han denunciat la cultura de la
violació que normalitza i accepta la violència sexual envers les dones i han generat una
onada de sororitat per reconèixer la veu de les dones que denuncien i per acompanyar-
les.

Simultàniament,  els  feminismes han impulsat  dos grans canvis.  En primer lloc,  han
posat el consentiment al centre. La llibertat sexual inclou practicar sexe tan sovint com
es vulgui i amb qui es vulgui, així com rebutjar fer-ho. Això interpel·la tota la societat i
especialment als homes, perquè es desprenguin dels estereotips i dels rols de gènere en
què els socialitza el patriarcat, perquè aprenguin a identificar en ells mateixos i en el seu
entorn  d’amistats,  familiars  i  companys  de  feina  o  d’oci  totes  aquelles  actituds  i
conductes que legitimen, banalitzen o que directament constitueixen violència sexual.

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: Anna M. Coll Pascual



GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

No hi ha INTERVENCIONS. 

10.  DICTAMEN  SOBRE  L'APROVACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  DE  LA  XIFRA
OFICIAL  D’HABITANTS  DE  CELRÀ  A  1  DE  GENER  DE  2022 (expedient
x2022000526).

ANTECEDENTS DE FET

Des  de  Secretaria  s’han  confeccionat  els  resums  numèrics  de  la  revisió  del  padró
municipal d’habitants, referida a l’1 de gener de 2022, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme.

Per  confeccionar  aquests  resums  numèrics  s’han  tingut  en  compte  les  variacions
produïdes  en  el  padró  d’habitants  i  rebudes  de  l’Institut  Nacional  d’Estadística  (en
endavant INE) en els fitxers d’intercanvi mensual.

En  data  30  de  novembre  de  2022  (registre  d’entrada  municipal  E2022008506),  el
Registre de la Delegació Provincial de l’INE a Girona comunica a la corporació la xifra
oficial d’habitants del municipi, d’acord amb el procediment establert a la Resolució de
20 de juliol de 2018, de la Presidència de l’INE i de la Direcció General de Cooperació
Autonòmica i Local sobre revisió del Padró municipal i el procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de la població.

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 17 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local modificat per la Llei 4/1996, de 10 de gener, que assenyala que la revisió del
padró municipal correspon a l’Ajuntament, d’acord amb el que estableixi la legislació de
l’ Estat.
2. L’article  81  del  Reial  decret  1690/1986,  d’11  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el
reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, modificat pel Reial decret
2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els ajuntaments aprovaran la revisió dels
seus padrons municipals amb referència a l’1 de gener de cada any, formalitzant les
actuacions portades a terme durant l’exercici anterior.

3. La Resolució de 13 de setembre de 2018 de la Subsecretaria, que disposa la
publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per
a l’Administració local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre
la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de
xifres oficials de població.

Atès que procedeix aprovar la revisió anual del padró municipal, amb referència a l’1 de
gener de 2022, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, es
proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

ÚNIC. Aprovar la declaració de les xifres oficials de població del municipi de Celrà amb
referència a 1 de gener de 2022, que és de 5.503 habitants.

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: Anna M. Coll Pascual

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

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

L’alcalde explica que, un cop realitzades actuacions d’actualització del Padró Municipal
d’Habitants al llarg de tot l’any, la xifra oficial d’habitants el dia 1 de gener de 2022 és
de 5.503 habitants. 

II
PART DE CONTROL

11. DONACIÓ DE COMPTE DEL CALENDARI FISCAL, EXERCICI 2023 (expedient
x2022001458).

Donació de compte del Decret d’Alcaldia 1296/2022, de 8 de novembre, d’aprovació del
calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva per a l’exercici
2023, del tenor literal següent:

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

L’article 15 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals estableix que el calendari fiscal es publicarà en el Butlletí oficial
de la Província, en el tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament.

L’article 36 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret  públic  sobre  ajornaments  i  fraccionaments  preveu  la  possibilitat  de  fraccionar
l’impost de béns immobles de naturalesa urbana en tres terminis de pagament i sense
interessos de demora. Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació si el tribut té
aprovat el calendari de cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos de
l’any en curs.

Aquesta  modalitat  de  pagament  fraccionat  s’aplicarà  d’ofici  respecte  a  tots  aquells
rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 €, sempre que el pagament dels
quals estigui domiciliat.



L’article 24 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de
recaptació, estableix que la comunicació del període de pagament s’ha de dur a terme
de forma col·lectiva, i s’han de publicar els edictes corresponents en el butlletí oficial
que correspongui i a les oficines dels ajuntaments afectats. Els edictes es poden divulgar
pels mitjans de comunicació que es considerin adequats.

Atès que és procedent aprovar el calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic i
notificació col·lectiva per a l’exercici 2023.

I vista la competència de l’alcaldia, d’acord amb l’article 21.1.f) de la llei 7/1985, de 2
d’abril,  Reguladora de les Bases de Règim Local, segons redacció donada per la Llei
11/1999,  de  21  d’abril  i  Llei  57/03,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  la
modernització del govern local;

RESOLC

Primer.-  Aprovar  el  calendari  fiscal  dels  tributs  de  venciment  periòdic  i  notificació
col·lectiva per a l’exercici 2023, amb els següents terminis de cobrament en voluntària:

Tribut
Període voluntari de 

cobrament
Fraccionament d'ofici rebuts 
domiciliats de més de 90 €

Taxa conservació cementiri 15/04 a 15/06
IBI - Impost sobre béns immobles urbans 15/04 a 15/06 15/05 el 40%  - 1/8 el 30% - 1/10 el 30%

IBI - Impost sobre béns immobles rústics 15/04 a 15/06
Taxa recollida escombraries (disseminats i 
altres) 15/04 a 15/06
IVTM- Impost sobre vehicles tracció 
mecànica 01/09 a 31/10
IAE- Impost sobre activitats econòmiques 01/09 a 31/10
Taxa subministrament d'aigua
Taxa recollida escombraries urbanes
Taxa de clavegueram

Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre
Durant el primer mes següent a cada trimestre

Forma de pagament:  Mitjançant la presentació del  document a les oficines de les
entitats col·laboradores o a través de domiciliacions bancàries.

Advertència:  que  transcorregut  el  termini  d’ingrés,  els  deutes  seran  exigits  pel
procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període
executiu, els interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produeixin.

Segon.-  Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’e-
tauler i a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El Ple resta assabentat. 

12.  DONACIÓ DE COMPTE DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS CURS 2021-2022
DE LA ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA, QUE INCLOU EL COMPTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI (expedient x2022001101).

De conformitat amb l’article 15.f en relació amb l’article 11.i i j dels estatuts de l’Escola
Municipal de Dansa, el Consell d’Administració de l’escola ha de retre anualment una
memòria i un compte de la gestió del servei, així com una memòria d’activitats referents
al projecte educatiu i als programes d’ensenyament que s’imparteixen. 

Cal proposar l’aprovació de la memòria d’activitats del curs 2021-2022 (que inclou el



compte de gestió del servei) per a la seva elevació posterior al Ple. 

Vist que en data 29 de novembre de 2022, es va reunir el Consell de l’Escola Municipal
de Dansa de Celrà, i va aprovar la memòria d’activitats del curs 2021-2022 (que inclou
el compte de gestió del servei).

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

ACORD

Únic. Restar assabentat de la memòria d’activitats del curs 2021-2022 (que inclou el
compte de gestió del servei). 

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: Anna M. Coll Pascual

GM PSC-CP: Alícia Hernández Navarro

GM JXCELRÀ-JUNTS: David Mas Roselló

No hi ha INTERVENCIONS. 

16. 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 1265/2022

S’accepta la renúncia presentada en data 25 d’octubre de 2022 pel Sr. ......, conserge
d’equipaments culturals de l’Ajuntament de Celrà, per finalitzar els seus serveis en
data 8 de novembre de 2022, data d’extinció del seu contracte de treball. 

Decret 1334/2022

Es contracta laboralment i  amb caràcter no permanent el  Sr. .......  com a peó de
manteniment, amb una jornada laboral de 40h/setmanals i amb efectes des del dia 15
de novembre de 2022 fins a la reincorporació del Sr. .......... 

Modalitat del contracte: interinitat per substituir la jornada de treball del Sr......., que
es troba de permís per un dels supòsits recollits a l’article 49 del Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de



l’empleat públic. 

Decret 1335/2022

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent el Sr. ........ per ocupar la plaça
de conserge que figura vacant a la plantilla orgànica municipal.

Modalitat  del  contracte: interinitat  fins a la  cobertura definitiva de la plaça i  amb
efectes a partir  del  dia 14 de novembre de 2022 fins que la plaça quedi  coberta
definitivament o s’amortitzi, realitzant una jornada de treball de 40 hores setmanals.

Decret 1355/2022

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. ...... com a netejadora,
amb una jornada laboral de 40 hores setmanals i amb efectes a partir del dia 21 de
novembre de 2022 fins al dia 20 de novembre de 2023. 

Modalitat de contracte: per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral (codi 405).

Servei:  funcions  de neteja  i  manteniment  d’espais  públics,  d’acord amb el  pla  de
treball de la subvenció ACOL 2022.

Decret 1357/2022

Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent la Sra. ......  com a operària de
menjador, amb una jornada laboral de 30h/setmanals, i amb efectes des del dia 21 de
novembre de 2022 fins al dia 21 de desembre (ambdós inclosos).

Modalitat del contracte: circumstàncies de la producció, per substitució de vacances. 

El Ple resta assabentat. 

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

Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia que abasten del número 1282/2022, de 3 de
novembre de 2022, fins al número 1499/2022, de 15 de desembre de 2022, i que són
els següents: 

Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001499 DEC CONVOCATORIA PLE 20 DE DESEMBRE DE 2022
15122022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001498 DEC  ADHESIO  PROGRAMA  DIPSALUT  PT01  2023
13122022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001497 
DEC  ADHESIO  DIPSALUT  PROGRAMA  PT02  2023
13122022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES, ISTRAMENT

2022DECR001496 DEC  ADHESIO  PROGRAMA  DIPSALUT  PT04  2023
14122022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001495 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI
14122022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001494 
DEC  CADUCITAT  PROCEDIMENT  CONSTRUCCIO
PERGOLA CARRER DELS SANTS 1 07122022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS



Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001493 DEC APROVACIO NOMINA DESEMBRE 14122022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001492 DEC AUTORITZACIO US TEATRE ATENEU IES CELRA
CURS 22 23 12122022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001491 

DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR
SUBMINISTRAMENT  ORDINADORS  PORTATILS
TEATRE  ATENEU  (FONS  NEXT  GENERATION)
13122022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

Nº Decret Títol Àrea

2022DECR001490 
DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
ACTUACIO LA LLEBRE I LA TORTUGA  4 GENER 2023
13122022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001489 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  SERVEI
14122022

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001488 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  SERVEI
14122022

ES - ESPORTS

2022DECR001487 
DEC  AMPLIACIO  TERMINI  PRESENTAR
DOCUMENTACIO 13122022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001486 DEC  APROVACIÓ  FAC  VENDA  PAPER  I  CARTRO
SETEMBRE 13122022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001485 DEC RECONEIX OBLIGACIO I  ORDENAR PAG TAXA
BOP ANUNCI APROV PREUS 04-22 13122022

INT - INTERVENCIO

2022DECR001484 
DEC    ORDRE  2N  PAGAMENT  I  RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ   SUBVENCIÓ  A  INSTITUT  DE  CELRÀ
PELS PREMIS TREBALLS RECERCA 21-22 05122022

ENS  -  EDUCACIÓ,
FORMACIÓ  DE  LES
PERSONES

2022DECR001483 
DEC  INSTAL·LACIO  PLAQUES  FOTOVOLTAIQUES
MARIA CRISTINA 27 13122022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001482 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA MAJOR 27 29112022
URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001481 DEC  APROVACIO  MEMORIA  VALORADA  PER
REPARACIO PISTA 2 DE TENNIS 13122022

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001480 
DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AVD
PALAGRET 94 13122022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001479 
DEC  AMPLIACIO  TERMINI  PER  PRESENTAR
DOCUMENTACIO 13122022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001478 
DEC  OBRES  PER  INSTAL·LACIO  XEMENEIA  JACINT
VERDAGUER 16 13122022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001477 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  SERVEI
13122022

TIC  -  INFORMÀTICA  I
NOVES TECNOLOGIES

2022DECR001476 
DEC ARRANJAMENT PORTA METAL·LIC PIRINEUS 99
13122022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001475 DEC ILCOVIA BARCELONA_VIADA_12 LLUMS NADAL
13122022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001474 
DECRET  SOL·LITUD SUBVENCIO CONTRACTACIO 1
JOVE COM A TECNIC_A RESIDUS

PECO  -  PROMOCIÓ
ECONÒMICA,  OCUPACIÓ,
COMERÇ I CONSUM

2022DECR001473  ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  SERVEI
IMPRESSIÓ 13122022

MA - MEDI AMBIENT

2022DECR001472 DEC TRASPAS DRET FUNERARI  168-4 SRA TURRO
02122022

OAC  -  OFICINA  ATENCIÓ
CIUTADANA

2022DECR001471 DEC  AMPLIACIO  INSTAL·LACIO  PLAQUES  CAL
TINENT 8 02122022

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001470 DEC OBRES REFORMA INTERIOR NAU PUJOLS  34
13122022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,



Nº de Decret Títol Àrea

ACTIVITATS

2022DECR001469 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  SERVEI
12122022

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001468 DEC PERMÍS I AJUT NAIXEMENT FILL 02122022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001467 
DECRET  CONTRACTE  SERVEIS  FORMACIO
FISCALITAT

PECO  -  PROMOCIÓ
ECONÒMICA,  OCUPACIÓ,
COMERÇ I CONSUM

2022DECR001466 DEC  RECTIFICACIO  D'ERROR  DECRET  1459/22
12122022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001465  AUTORITZACIÓ ESPAI I MATERIAL PER A LA QUINA
DE NADAL 13122022

ES - ESPORTS

2022DECR001464 DEC AUTORITZACIO US SALA T. DESVERN 07122022 OAC  -  OFICINA  ATENCIÓ
CIUTADANA

2022DECR001463 
DEC TIRAR ENVA EN HABITATGE MONTSERRAT ROIG
28 07122022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001462 DEC OBERTURA CATA PIRINEUS 69 07122022
URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001461 
DEC  COMUNICACIO  OBERTURA  OFICINA  PALAMOS
118 BX 07112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001460 
DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR
SUBMINISTRAMENT  LEDS  MILLORA  IL·LUMINACIO
TEATRE ATENEU 02122022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001459 DEC  APROVACIO  NOMINA  PAGA  EXTRA  NADAL
07122022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001458 DEC  JUSTIFICACIO  SUBVENCIO  PROJ  SEXUALITAT
AFA IES 09122022

JO - JOVENTUT

2022DECR001457 DEC  AUTORITZACIÓ  ESPAI  DIES  10  I  11  DE
DESEMBRE 2022 07122022

ES - ESPORTS

2022DECR001456 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  DE
SUBMINISTRAMENT 09122022

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001455 DEC  PAGAMENT  C.  PROD.  HORES  EXTRES  I
GRATIFICACIONS NOVEMBRE 08122022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001454 
DEC  MENJADOR  ESCOLES  BRESSOL  NOVEMBRE
07122022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001453 
DEC  APROVACIO  FACTURES  RELACIO  F2022-49
07122022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001452 
DEC  CONCURRÈNCIA  SUBVENCIÓ  MILLORA  I
MANTENIMENT  DE  LES  BIBLIOTEQUES  PÚBLIQUES
09122022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001451 DEC  APROVACIO  DEFINITIVA  NOMINA  NOVEMBRE
09122022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001450 DEC ADHESIO PLA DDGI SOLICITUD GPA  01122022 CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001449 DEC RODI  BANYOLES_REPARACIO RODES DULEVO
02122022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001448 
DEC  JAUME RIERA_PODA ARBRAT DESEMBRE 2022
02122022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES, ISTRAMENT

2022DECR001447 DEC  CTE  MENOR   SERVEIS  ADEQUACIO  INSTAL
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES ATENEU 01122022

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001446 DEC CONVOCATORIA JGL 13 DE DESEMBRE DE 2022
DIA 02122022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001445 
DEC  ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  SERVEI
01122022

ENS  -  EDUCACIÓ,
FORMACIÓ  DE  LES
PERSONES

2022DECR001444 DEC  CONVOCATORIA  CID  13  DESEMBRE  2022 SGI  -  SECRETARIA



Nº de Decret Títol Àrea

02122022 GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001443 DEC SPD GIRONA 12 CARTELLS PARCS MUNICIPALS
30112022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001442 DEC  ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  SERVEI
CARÀCTER PRIVAT 02122022

TIC  -  INFORMÀTICA  I
NOVES TECNOLOGIES

2022DECR001441 DEC  SOLICITUD  SUBVENCIO  PARTICIPACIO
01122022

PAC  -  PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

2022DECR001440 DEC  SOL  SUBVENCIO  DDGI  ACTUALITZACIO
PROJECTE REFORMA I AMPL BIBLIOTECA 30112022

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001439 DEC  CONVENI  AULA  EMPRESA  MARINA  AURELL
SABATÉ 02122022

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001438 DEC NOVATILU 10 PROJECTORS  30112022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001437 
DEC  APROVACIO  DESPLAÇAMENTS  NOVEMBRE
01122022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001436 
DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
IMPRESSIO LLIBRET NADAL GRAFIQUES MONTSENY
01122022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001435 
DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
MATERIAL  TECNIC  DESEMBRENDANSA  2022
30112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001434 
DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  SERVEIS
LEGALITZACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES ATENEU
25112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001433 
DEC  LIQUIDACIO  OCUPACIO  PEL  MERCAT
RECICLATGE NOVEMBRE2022 01122022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001432 DEC TARGETA APARCAMENT SRA COLL 01122022 OAC  -  OFICINA  ATENCIÓ
CIUTADANA

2022DECR001431 
DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
TECNICS LLUM I  SO FESTIVAL DESEMBRENDANSA
2022 01122022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001430 
DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CAL
TINENT 8 25102022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001429 
DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
DISSENY  GRAFIC  TEMPORADA  TEATRE  ATENEU
GENER JUNY 2023 01122022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001428 DEC CTE MENOR OBRES PER TAPAR POU CARRER
AUMET 28112022

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001427 DEC ACCEPTACIO SUBVENCIO MOBILITAT SEGURA
30112022

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001426 
DEC  QUOTA  DESEMBRE  ESCOLES  BRESSOL
30112022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001425 DEC  JOSEP  AGUIRRE_3  ESPAIS_  REPARACIONS
VARIES SERRALLERIA 30112022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001424 DEC  RECONEIXMENT  OBLIGACIO  I  ORDENAR  PAG
TAXA BOP ANUNCI PRESSUPOST 2023 30112022

INT - INTERVENCIO

2022DECR001423 DEC APROVACIO REMESA 2022-48 30112022 SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS I SORERIA

2022DECR001422 
DEC  APROVACIO  MOD  PRESSUPOST  2022-10
29112022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001421 SOPAR NADAL OAC  -  OFICINA  ATENCIÓ
CIUTADANA



Nº de Decret Títol Àrea

2022DECR001420 DEC TARGETA APARCAMENT SR PLANAS 29112022 OAC  -  OFICINA  ATENCIÓ
CIUTADANA

2022DECR001419 DEC APROVACIO FACTURES F2022-47 29112022
SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001418 DEC INCOACIO CONTRACTE CLORUR FERRIC EDAR
29112022

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001417 
DEC APROVACIO CONSUMS LLUM I GAS AGOST A
OCT22 29112022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001416 
DEC CANVI 2 OBERTURES, RAJOLES BANY I MOBLES
CUINA PIRINEUS 43 10112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001415 DEC ADHESIÓ PROJECTE ePLANET 03112022 MA - MEDI AMBIENT

2022DECR001414 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR
SUBMINISTRAMENT 29112022

ES - ESPORTS

2022DECR001413 DEC  AUTORITZACIO  US  ESCOLES  VELLES  TALLER
TAI TXI DESEMBRE 25112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001412 DEC ADM EXCL DEF. TECNIC/A CULTURA 28112022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001411 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  SERVEI
28112022

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001410 
DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
ACTUACIO INTENT DESMUNTAT DESEMBRENDANSA
24112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001409 
DEC  ADJUDICAICO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
ACTUACIO  LAS  MEMORIA  DESEMBRENDANSA
24112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001408 DEC  APROVACIO  ENDARRERIMENTS  INCREMENT
SALARIAL GENER-OCT 25112022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001407 
DEC 1ERA UTILITZACIO REFORMA HAB I CREACIO
NOUS HABITATGES ROQUES 4 22112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001406 DEC  MODIFICACIO  PERSONES  ACCES  RELI
25112022

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001405 DEC  ARXIVAMENT  PROCEDIMENT  SANCIONADOR
LIDIA CALDERON 25112022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001404 DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
FOTOGRAFIA DESEMBRENDANSA 2022 25112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001403 DEC  AUTORITZACIO  US  SALA  ENTITATS  FESTA
ANIVERSARI 2 DESEMBRE 25112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001402 DEC RECTIFICACIO LIQUIDACIO 25112022 SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001401 DEC APROVACIO DEF NOMINA OCTUBRE 25112022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001400 DEC  LOTS TREBALLADORS/ES I LOTS GENT GRAN
25112022

OAC  -  OFICINA  ATENCIÓ
CIUTADANA

2022DECR001399 DEC  PRORROGA  CONVENI  US  TEMPORAL  FINCA
14112022

SG - SECRETARIA

2022DECR001398 DEC SOL ACOLLIMENT SUBVENCIO PER AMPLIACIO
BIBLIOTECA 24112022

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001397 
DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
ACTUACIO XARANGA DAMM-ER PER LA CAVALCADA
DE REIS 2023 1711202

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001396 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  SERVEI
24112022

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001395 
DEC   ORDRE  2N  PAGAMENT  ,  REVOCACIÓ  I
RECONEIXEMENT  OBLIGACIÓ  AJUTS
EXTRAESCOLARS 21-22 14112022

ENS  -  EDUCACIÓ,
FORMACIÓ  DE  LES
PERSONES

2022DECR001394 
DEC CANVI INSTAL·LACIO COMPTADOR A LA TANCA
HABITATGE AVENIR 9 22112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001393 DEC  CONVOCATORIA  PLE  EXTRAORDINARI  29 SGI  -  SECRETARIA



Nº de Decret Títol Àrea

NOVEMBRE 2022 24112022 GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001392 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  SERVEI
23112022

TIC  -  INFORMÀTICA  I
NOVES TECNOLOGIES

2022DECR001391 
DEC  ACTIVITAT  DE  MAGATZEM  MOLINS  22
14112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001390 

DEC  AVOCACIO  COMPETENCIA  PER  ADJUDIACIO
CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MILLORES
VÍDEO I IL·LUMINACIÓ TEATRE ATENEU (FONS NEXT
GENERATION) 21112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001389 DEC CONNEXIO SANEJAMENT ANGELS 3 22112022
URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001388 
DEC  OBRA  TANCA  PERIMETRAL  TER  -  NORIA
22112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001387 DEC CONTRACTACIO AYTOS 2023 22112022
SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001386 
DEC  OBERTURA  PORTA  ACCES  POSTERIOR
HABITATGE PALAMOS 71 22112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001385 
DEC  DESPLEGAMENT  FIBRA  OPTICA  CONGOST  14
22112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001384 
DEC OBRA CANVI  OBERTURES HABITATGE AUMET
46 5-4 22112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001383 DEC APROVACIO FACTURES F2022-46 23112022
SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001382 DEC  KONE  ABSORBEIX  CITYLIFT  LOT6  ACM
ASCENSORS 28092022

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001381 DEC CANVIAR BANYERA MAJOR 24 22112022
URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001380 
DEC  APROVACIO  FACTURES  CONSUM  LLUM  BAR
CIVIC JUNY A OCT 2022 22112022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001379 DEC  AUTORITZACIO  US  SALA  ENTITATS  4
DESEMBRE 21112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001378 DEC  INCOACIO  PAP  LIDIA  MORGADO  CRUZ
17112022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001377 DEC INCOACIO PAP MERCEDES ATERO 17112022 SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001376 
DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
PUBLICITAT  FESTIVAL  DESEMBRENDANSA  AMEL
LABDOUNI 1011202

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001375 
DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
ACTUACIO THE SHINY STEPS LINDY HOP DESEMBRE
11112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001374 
DEC  AUTORITZACIO  US  SALA  ENTITATS
CELEBRACIO  ANIVERSARI  10  DE   DESEMBRE  M
FAXEDAS 16112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001373 DEC APROVACIO ASSIST A ORGANS GOVERN NOV22
18112022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001372 DEC INCOACIO BEATRIZ ALONSO 17112022 SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001371 DEC TARGETA APARCAMENT SR STOICA 18112022 OAC  -  OFICINA  ATENCIÓ
CIUTADANA

2022DECR001370 DEC TARGETA APARCAMENT SR. COLOME 18112022 OAC  -  OFICINA  ATENCIÓ
CIUTADANA

2022DECR001369 DEC  PAGAMENT  CURS  EDAR  SR.  PERE  SUBIRANA RH - RECURSOS HUMANS
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19112022

2022DECR001368 
DECRET  AVOCANT  COMPETENCIA  APORTACIO  AL
FONS CATALA DE COOPERACIO

PECO  -  PROMOCIÓ
ECONÒMICA,  OCUPACIÓ,
COMERÇ I CONSUM

2022DECR001367 
DEC  ANIVELLAR  CAMI  D'ACCES  HABITATGE  AVD
PALAGRET 6 17112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001366 DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
ACTUACIO ART LLUNATIC 5 GENER 2023 16112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001365 
DEC PERMIS  ABOCAMENT FAI  BERTI  SL  CREUS 1
NAU 1 15112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001364 DEC  INSTAL·LACIO  PLAQUES  FOTOVOLTAIQUES
PALAGRET 31 11112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS TERRITORI, 

2022DECR001363 DEC  SUPPLAID_MATERIA  ELECTRIC  DIVERSES
ACTIVITATS MUNICIPALS 17112022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001362 
DEC  CONNEXIO  SANEJAMENT  PIRINEUS  63-65
17112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001361 
DEC OCUPACIO VIA PUBLICA CONTENIDOR RESIDUS
JUIA 21 17112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001360 
DEC  CONNEXIO  SANEJAMENT  BALMES  8-10
17112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001359 DEC TARGETA APARCAMENT SR DIEGO 17112022 OAC  -  OFICINA  ATENCIÓ
CIUTADANA

2022DECR001358 
DEC  APROVACIO  MODIFICACIO  PRESSUPOST  9-
2022 17112022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001357 DEC  CONTRACTACIO  SRA.  BLANCO  COM  A
OPERARIA DE MENJADOR 18112022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001356 DEC APROVACIO NOMINA NOVEMBRE 17112022 RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001355 DEC  CONTRACTACIÓ  SRA.  TNIBAR  COM  A
NETEJADORA 16112022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001354 DEC OCUPACIO TERRASSA CENTRE CIVIC 14112022 SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001353 DEC  CONVOCATORIA  CID  EXTRAORDINARIA  22
NOVEMBRE 2022 17112022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001352 DEC  APROVACIO  MEMORIA  VALORADA AILLAMENT
COBERTA CEIP AULET 15112022

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001351 
DEC  APROVACIO  FACTURES  REMESA  2022-45
15112022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001350 
DEC AUTORITZACIO US SALA AUDIOVISUAL TEATRE
ATENEU  PER  FORMACIO  SOM  ENERGIA  SCCL  24
NOVEMBRE 16112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001349 DEC ARXIU EXPEDIENT PER LEGALITZACIO OBRES
MOVIMENT TERRES I MUR MAS SERRA 10 14112022

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001348 DEC INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES LA
FABRICA 8 16112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS TERRITORI, 

2022DECR001347 
DEC  INSTAL·LACIO  PLAQUES  FOTOVOLTAIQUES
TRAV PADRO 18 16112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001346 DEC DEVOLUCIO MATRICULES EMDC 16112022 SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS I SORERIA

2022DECR001345 
DEC  ERRORS  PADRÓ  EMDC  PRIMER  TRIMESTRE
16112022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001344 DEC   ISIDRO  TORRES_CARRO  NETEJA  VIARIA SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
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16112022
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001343 DEC  AMBISIST_PRODUCTES  NETEJA  TRAPELLES
15112022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001342 
DEC  1ERA  UTILITZACIO  REFORMA  HABITATGE
MARIA CRISTINA 19 B 10112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001341 DEC  INCOACIO  JOSE  MARIN  FUGIDA  CAVALL
15112022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001340 DEC  INCOACIO  FUGIDA  GOS  JOSE  M  SAGRERA
15112022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001339 
DEC  BAIXA  I  NOVA  LIQUIDACIÓ  ROSA  CABELLO
RUIZ ESCOLA D ART 14112022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001338 
DEC OCUPACIO VIA PUBLICA PALAMOS 116 AL 128
11112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001337 DEC  RECTIFICACIO  DADES  PERSONALS  DECRET
1314_22 ADMETRE A TRAMIT LLCIENCIA 14112022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001336 DEC  SEPRA  IBERICA  2010_HERBICIDA  I
ASSESSORAMENT GINJOLS 04112022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA
URBANES,
SUBMINISTRAMENT

2022DECR001335 DEC CONTRACTACIO SR AMELA COM A CONSERGE
11112022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001334 DEC  CONTRACTACIO  SR.  LOZANO  COM  A  PEO
POLIVALENT 12112022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001333 DEC INCOACIO EXPEDIENT 14112022 HAB  -  PADRÓ
D'HABITANTS

2022DECR001332 
DEC CANVI TITULARITAT OFICINA JUST PUIG 4 BX
11112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001331 DEC  AUTORITZACIO  US  TORRE  DESVERN
ESDEVENIMENT 19 NOVEMBRE AWSS 14112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001330 
DEC CANVI TITULARITAT PEIXATERIA PALAMOS 50
BX 14112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001329 DEC DEVOLUCIO GARANTIA FI CONTRACTE ESCOLA
DANSA 11112022

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001328 
DEC  INSTAL·LACIO  PLAQUES  FOTOVOLTAIQUES
ALAU 22 11112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001327 DEC  PAGAMENT  AVANÇAT  SUBSCRIPCIÓ
PLATAFORMA ZOOM 09112022

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001326 DEC  COL·LOCACIO  PARQUET  I  CANVI  PORTES  I
FINESTRES PALAMOS 47 5A 11112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS TERRITORI, 

2022DECR001325 DEC  PAGAMENT  C.  PROD.  HORES  EXTRES  I
GRATIFICACIONS OCTUBRE 12112022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001324 DEC  INCOACIO  CONTRACTE  SERVEIS  TARDES
JOVES 11112022

CON - CONTRACTACIÓ

2022DECR001323 
DEC  DEVOLUCIO  FIANÇA  BENS  PUBLICS  MARIA
CRSITINA 19 B 11112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001322 
DEC  AMPLIACIO  TERMINIS  PRESENTAR
DOCUMENTACIO 11112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001321 
DEC  DELEGACIO  DE  FUNCIONS  ALCALDIA
TRAMITACIÓ EXP X2020000403 10112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001320 DEC INCOACIO PAP LIDIA CALDERON 10112022 SGI  -  SECRETARIA
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GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001319 DEC INCOACIO PAP MARCEL ENACHE 10112022 SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001318 DEC INCOACIO PAP AHMED AZZAMMOURI 10112022 SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001317 DEC REFORMA BALMES 16 10112022
URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001316 
DEC  OBRA  MENOR  CANVIAR  TERRA  HABITATGE
MAJOR 8 10112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001315 DEC CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 15
DE NOVEMBRE DE 2022 10112022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001314 DEC ADMETRE A  TRAMIT  LLICENCIA CONSTRCCIO
COBERT AGRICOLA MAS VERAY 20092022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001313 
DEC  OBRA  MENOR  PER  INSTAL·LACIO  FINESTRES
PALAMOS 99 10112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001312 
DEC  REFORMA  INTERIOR  HABITATGE  JUIA  21
10112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001311 Contracte menor de serveis per redacció de projecte
per espai per al dol perinatal al cementiri de Celrà.

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001310 
DEC  INSTAL·LACIO  PLAQUES  FOTOVOLTAIQUES
JACINT VERDAGUER 13 D 09112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001309 
DEC  INSTAL·LACIO  PLAQUES  FOTOVOLTAIQUES
JACINT VERDAGUER 13 A 09112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001308 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR
SUBMINISTRAMENT 09112022

MA - MEDI AMBIENT

2022DECR001307 DEC ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEI MA - MEDI AMBIENT

2022DECR001306 DEC  2ON  PAGAMENT  SUBVENCIO  CICLE  DE
CONCERTS EL TERRAT DE CELRA  2022 09112022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001305 
DEC  SOL  CANVI  DESTI  SUBVENCIO  FONS
COOPERACIO  ECONOMICA  CULTURAL  2021
04112022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001304 
DEC  ASSISTENCIA  CCG  DO  COORDINACIO
SEGURETAT  SALUT  REFORMA  PL  MERCAT  FASE  1
21102022

ST - SERVEIS TECNICS

2022DECR001303 DEC ADM EXCL PROV PROCED TECNIC/A CULTURA
08112022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001302 DEC TRASPAS DRET FUNERARI 334-1 SR TEIXIDOR
08112022

OAC  -  OFICINA  ATENCIÓ
CIUTADANA

2022DECR001301 DEC  CONVOCATORIA  CONSELL  EMDC  29  DE
NOVEMBRE DE 2022 08112022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001300 DJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  DE
SUBMINISTRAMENT 08112022

MA - MEDI AMBIENT

2022DECR001299 DEC SANCIO MARIUS ADAR 07112022 SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001298 DEC   ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  SERVEI
07112022

ENS  -  EDUCACIÓ,
FORMACIÓ DE LES ONES

2022DECR001297 
DEC  INSTAL·LACIO  PLAQUES  FOTOVOLTAIQUES
PIRINEUS 1-9 25102022

URB  -  URBANISME,
SERVEIS  TERRITORI,
ACTIVITATS

2022DECR001296 DEC CALENDARI FISCAL 2023 07112022
SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001295 DEC  TIRGI-  BUIDATGE  PAPERERES  DE  01112022
fins 31012023 04112022

SPU  -  SERVEIS  PÚBLICS,
INFRAESTRUCTURA 

2022DECR001294 DEC  COMPENSAR  DEUTES  ASS  PROJECT-ART'T
27102022

INT - INTERVENCIO
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2022DECR001293 DEC APROVACIO REMESA 2022-44 0711022
SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001292 
DEC  APROVACIO  DESPLAÇAMENTS  PER  NOMINA
NOVEMBRE22 04112022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001291 
DEC  SERVEI  MENJADOR  I  BON  DIA  OCTUBRE  EB
04112022

SEC  -  SERVEIS
ECONÒMICS  I
TRESORERIA

2022DECR001290 DEC DEVOLUCIO GARANTIA CORPORACIO MEGATEL
04112022

INT - INTERVENCIO

2022DECR001289 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEI MA - MEDI AMBIENT

2022DECR001288 
DEC  MODIFICACIO  MEMORIA   VALORADA
CANALITZACIO  DESAIGUA  PLUVIALS  CARRER
AUSIAS MARCH 25102022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001287 DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEIS
ACTUACIO BRODAS BROS FEBRER 2023 26102022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

2022DECR001286 DEC  RECTIFICACIO  D'ERROR  MATERIAL  DECRET
1265/22 02112022

RH - RECURSOS HUMANS

2022DECR001285 DEC  AUTORITZACIO  EXHUMACIO  RESTES  NINXOL
252-3 02112022

SGI  -  SECRETARIA
GENERAL I INTERVENCIÓ

2022DECR001284 
DECRET  DE  PAGAMENT  DE  LA  SUBVENCIÓ
ATORGADA 19102022

ENS  -  EDUCACIÓ,
FORMACIÓ  DE  LES
PERSONES

2022DECR001283 ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR
SUBMINISTRAMENT 03112022

TIC  -  INFORMÀTICA  I
NOVES TECNOLOGIES

2022DECR001282 DEC  ADJUDICACIO  CONTRACTE  MENOR  SERVEI
DISSENY GRAFIC DESEMBRENDANSA 22 27102022

CU  -  CULTURA,  FESTES,
SERVEIS CULTURALS

El Ple resta assabentat. 

15. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.

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

JOVENTUT

 Acaba l’any i per tant l’edició d’hivern del Quetzal i on els tres joves d’aquesta
edició han estat a la biblioteca, al servei Porta a Porta i a la consergeria de
l’Aulet.  

 Aquesta setmana és l’última que hi haurà activitats pel jovent al Local Jove al 
ser el calendari el mateix que el curs escolar. El treball que s’hi durà a terme 
serà de caràcter intern: memòria de serveis, concretar activitats fins a l’estiu 
vinent, etc. 

 Una d’aquestes activitats serà el  taller de sexualitat mensual amb la referent
del CAP DE Benestar Emocional Comunitari per tractar totes les qüestions que
sorgeixin.

 S’ha fet el taller de Rap a l’Institut amb els alumnes de 4t d’ESO i la valoració
per part dels alumnes ha estat positiva. 



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

EDUCACIÓ

 El dimecres 9 de novembre es va celebrar el Consell Educatiu Municipal. Felicita
tota la  comunitat  educativa de Celrà  i  del  consistori  per  la  participació  tan
àmplia que va comptar amb la presència de la tècnica d’Esports, la tècnica
d’Educació,  la  tècnica  de Joventut,  l’Esplai,  les  escoles  bressol,  les  escoles,
l’Institut,  la  regidora  d’Esquerra  Republicana,  l’Escola  Municipal  de  Dansa,
l’alcalde i ell mateix. 
L’objectiu  es  treballar  les  polítiques  educatives  del  poble  de  manera
comunitària i consensuada perquè vagin en una direcció coherent. 

El  Sr.  Lòpez  destaca  que  s’està  enfocant  el  concepte  d’objectiu  educatiu
municipal per tal d’agrupar tota l’acció formativa i comunitària de cada un dels
equipaments i serveis educatius del poble en una mateixa direcció per tal de
donar una resposta compartida i coherent i que els infants i els joves receptors
d’aquesta  feina  ho  puguin  fer  d’aquesta  manera  i  sense  rebre  missatges
contradictoris.

En el Consell també es va informar del portal web, que el seu contingut està
elaborat de forma participada i on cada servei podrà dir què vol que s’expliqui.

També es va parlar de reactivar el Consell d’Infants com abans de la pandèmia
i actualment s’està en el procés de definir-ho.    

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

IGUALTAT

 Es  vol  engegar  una  campanya  de  sexisme  i  joguines i  la  setmana  vinent
començarà una pinzellada amb post a les xarxes. Al no haver tingut massa
temps  aquest  any,  de  cares  al  proper  any  ja  es  durà  una  campanya  més
complerta. És una campanya adreçada a mainada de 3 a 12 anys on s’inclouran
consells per escollir joguines no sexistes. 

 Avui  s’ha  trobat  amb la  Comissió  de  Seguiment  del  Pla  d’Igualtat on  s’ha
reflexionat sobre què s’ha dut a terme durant el 2022 i què hi ha previst pel
2023. Als assistents (4 membres de l’equip de govern i els representants dels
partits de l’oposició) se’ls ha fet lliurament d’un pla anual de l’any vinent amb
detall de totes les actuacions que s’hi realitzaran. Aquesta Comissió s’hi reunirà
dos cops a l’any per avaluar les accions que es van fent i a finals d’any es
reunirà novament per comentar les actuacions que s’han dut a terme durant tot
l’exercici. 

GENT GRAN

 Fa un parell de setmanes es va tornar a celebrar l’arrossada a Santa Llúcia i
demà es farà un berenar per donar la benvinguda al Nadal. 



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

CULTURA

 Posa en valor la tasca que estan realitzant tots els voluntaris que participen
en les activitats de Nadal.

 Pel que fa a la programació de Nadal, demà i fins al 4 de gener comencen els
descomptes de fins a un 40 % a la compra d’entrades per anar al Teatre
Ateneu. Recomana regalar cultura i regalar entrades per anar a veure clown,
teatre d’actualitat, espectacles familiars, concerts....

 Demà hi ha un  espectacle poètic musical a la biblioteca juntament amb un
pianista i que és molt recomanable. 

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

MEDI AMBIENT

 Aquesta setmana la ciutadania ja es trobarà a les bústies el  calendari Porta a
Porta  2023. Com a  novetat,  s’ha  intentar  reduir  el  màxim de  fulles  i  això
implica  que  la  impressió  serà  a  doble  cara,  per  la  qual  cosa  també
s’aconsegueix reduir l’import del que suposa elaborar el calendari.  

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

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 S’han rebut 317 ofertes de feina (xifra més alta dels darrers 15 anys), de les
quals el 50 % són del propi municipi i  el  restant de municipis del voltant i
Banyoles,  com  a  molt  lluny.  Bàsicament  són  ofertes  per  treballar  com  a
operàries de fàbrica, serveis de neteja i mossos de magatzem. De totes les
oferts, s’ha aconseguit inserir 103 persones.

 Dinamització empresarial  : conjuntament amb la Diputació de Girona s’han dut
a  terme jornades  d’energies  renovables  destinades  a  empreses  del  Polígon
Industrial per incentivar la instal·lació de plaques solars.

 Dinamització  comercial  :  es  torna  a  celebrar  el  Parc  Infantil  de  Nadal,
organitzada  i  cofinançada  conjuntament  entre  l’Ajuntament  de  Celrà  i
l’Associació de Comerciants.

 Aquests dies de Nadal està previst celebrar-se la Quina, organitzada pel Club
Patinatge Celrà, activitats de l’Esplai, etc.

ESPORTS



 Es nota que ha tornat la normalitat doncs s’ha pogut anar a les diferents
activitats organitzades per les entitats esportives.

RÈGIM INTERN

 Avui,  a  la  Junta  de  Govern  Local,  s’han  aprovat  totes  les  bases  i  les
convocatòries dels processos d’estabilització del personal de la corporació i
que s’haurà de portar a terme en els propers dos anys. 

L’alcalde informa del següent: 

 Des  del  Departament  d’Infraestructures  han  anunciat  que  ja  hi  ha  una
empresa guanyadora de la  licitació per fer  el  projecte de la carretera de
Palamós i que passi pel carrer Ter, que veurà la llum durant els propers sis
mesos i que caldrà veure aleshores com es finança. 

16. ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

No n’hi ha. 

17. 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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