ACTA DEL PLE
Sessió Ordinària
Núm. 05/2017
Dia: 25 de juliol de 2017
Hora: 20.10h – 20.50h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sr. David Sarsanedas Serrat
Regidors:
- Sr. Francesc Boïgues Codina
- Sra. Montserrat Serramitja Puig
- Sr. Ramon Quer Amadeo
- Sra. Gemma Iglesias Franch
- Sr. Amadeu Breva Teixidó
- Sr. Sergi Guardiola Planas
- Sr. Jaume Salas Orrit
- Sr. Albert Melian Clot
Secretaria Interventora: Sra. Sara Jordà Casas
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 03/2017 de la sessió ordinària del 23 de maig de
2017
2.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 04/2017 de la sessió extraordinària del 20 de
juny de 2017
3.- Donar compte de les resolucions dictades entre el 18 de maig al 20 de juliol de
2017
4.- Proposta per acceptar la presa de possessió de la Sra. Montserrat Puig Serramitja
al càrrec de regidora en substitució del Sr. Narcís Pou Martí.
5.- Donar compte de l’informe de l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament
de la Cellera de Ter corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017
6.- Proposta per aprovar, si s’escau, la distribució del superàvit de la liquidació de
l’exercici 2016.
7.- Proposta per aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit del vigent
Pressupost Municipal en la seva modalitat de suplement crèdit (Exp. 01 05 005 87
2017)
8.- Proposta de modificació de l’ordenança fiscal nº25 reguladora de la taxa per la
utilització d’instal·lacions esportives
9.- Proposta de modificació de l’ordenança fiscal nº26 reguladora de la taxa per la
prestació de serveis de l’escola d’art.
10.- Proposta per aprovar l’expedient de contractació de les obres “Consolidació i
reforma de la coberta del pavelló municipal d’esports” i disposar l’obertura del
procediment d’adjudicació.
11.- Proposta per aprovar la permuta de terrenys per l’execució del projecte de canvi
de traçat del camí rural al mas “Can Peixet” situat al veïnat del Plademunt d’aquest
municipi (exp. 01 02 007 39 2017)
12.- Moció per un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador.
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13.- Assumptes urgents
14.- Informacions d’alcaldia
15.- Precs i Preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Al saló de sessions d’aquesta Corporació municipal es reuneix el Ple, en sessió
ordinària, a les 20.10h del dia 25 de juliol de 2017, passant a tractar els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
A l’inici de la sessió, i abans d’entrar al debat del primer punt de l’ Ordre del dia,
l’Alcalde es dirigirà als presents en els següents termes:
Senyors Regidors, a la Secretaria de l’Ajuntament ha tingut entrada l’expedient per a l’
adopció d’un acord sobre: l’aprovació de l’expedient per a l’adjudicació del contracte
de serveis per la gestió de l’escola de música municipal de la Cellera de Ter i disposar
de l’obertura del procediment d’adjudicació.
Aquesta Alcaldia considera necessari el seu debat a la present sessió ja que l’afer no
pot ser demorat fins a la propera sessió pels següents motius:
Que l’actual contracte de serveis de gestió de l’escola de música finalitza el proper 29
de setembre de 2017, per tal de poder iniciar el proper curs d’escola de música és
necessari tenir adjudicat el nou contracte abans de finals de setembre, en cas contrari
no es podrà iniciar el nou curs.
El Secretari dóna lectura a l’article 83 del Reglament d’ Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, que diu:
Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre afers no compresos
a la seva convocatòria, així com els que s’adopten en sessions Ordinàries sobre
matèries no incloses al respectiu Ordre del dia, llevat d’especial i prèvia declaració
d’urgència feta per l’òrgan corresponent, amb el vot favorable de la majoria prevista a
l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
L’Alcalde proposa la seva declaració d’urgència i la seva inclusió com punt nº 13.1 de l’
Ordre del dia.
VOTACIÓ: S’aprova per unanimitat amb els vuit vots favorables dels regidors Srs.
David Sarsanedas Serrat, Francesc Boïgues Codina, Ramon Quer Amadeu, Gemma
Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Amadeu Breva Teixidó i
Albert Melian Clot.
Fet això, se seguirà amb l’ Ordre del dia de la convocatòria.
1.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 03/2017 de la sessió ordinària del 23 de
maig de 2017
L’acta esdevé aprovada de conformitat amb l’article 91, apartat primer del ROF, per
majoria absoluta amb set vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat,
Francesc Boïgues Codina, Ramon Quer Amadeu, Gemma Iglesias Franch, Sergi
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Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Amadeu Breva Teixidó i una abstenció del
regidor Sr. Albert Melian Clot.
Es procedeixi a registrar-la en el corresponent Llibre d’actes de les sessions del Ple i
fer tramesa de la mateixa, degudament diligenciada, als Serveis Territorials de
Governació de la Generalitat a Girona i a la Subdelegació de l’estat a Girona, tot això
als efectes legals que correspongui
2.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 04/2017 de la sessió extraordinària del 20
de juny de 2017
L’acta esdevé aprovada de conformitat amb l’article 91, apartat primer del ROF, per
majoria absoluta amb set vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat,
Francesc Boïgues Codina, Ramon Quer Amadeu, Gemma Iglesias Franch, Sergi
Guardiola Planas, Amadeu Breva Teixidó, Albert Melian Clot i una abstenció del
regidor Sr. Jaume Salas Orrit
Es procedeixi a registrar-la en el corresponent Llibre d’actes de les sessions del Ple i
fer tramesa de la mateixa, degudament diligenciada, als Serveis Territorials de
Governació de la Generalitat a Girona i a la Subdelegació de l’estat a Girona, tot això
als efectes legals que correspongui
3.- Donar compte de les resolucions dictades entre el 18 de maig al 20 de juliol
de 2017 .
Es dóna compte dels resolucions d’alcaldia dictades entre el 18 de maig al 20 de juliol
de 2017, que es relacionen a continuació:
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RELACIÓ DE DECRETS DEL 18 DE MAIG AL 20 DE JULIOL DE 2017
PROPOSTA DEVOLUCIO INGRES INDEGUT
17/05/2017 MARC TALARMEIN
TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA
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18/05/2017 ALCALDIA

218

18/05/2017 CELLERA CF - JORDI FELIU

219

19/05/2017 CARME SIMON SAYOLS
ACCIO CULTURAL
19/05/2017 CELLERA

220
221

226

24/05/2017 JOSEP VILA RIGAU
DEPARTAMENT DE
GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS
24/05/2017 PÚBLIQUES I HABITATGE
TALLER MECÀNIC
24/05/2017 MORERA, SCP
CONSTRUCCIONS JORDI
25/05/2017 PEDRAZA
PARRÒQUIA DE SANTA
25/05/2017 MARIA
ESCOLA DE MÚSICA DE LA
25/05/2017 CELLERA

227

30/05/2017 EI BROT

222
223
224
225

CONV PLE 23052017
CESSIO TEMPORAL EQUIPAMENT
MUNICIPAL SALA DE PLENS
CONCESSIO TARJETA APARCAMENT
TITULAR NO CONDUCTOR
AUTORITZACIÓ CINECAR
ESMENAR ERROR MATERIAL DECRET NÚM.
209/2017

COMPENSACIÓ DE DEUTE FEDER
CERTIFICACIÓ 3115L
COMUNICACIÓ ACTIVITAT DE TALLER DE
REPARACIÓ DE VEHICLES
CONTRACTE D'OBRES MENOR "ADEQUACIÓ
DEL MAGATZEM DE L'ERA NOVA"
CESSIÓ DE MATERIAL
CESSIÓ DE MATERIAL CANTADA CORS
ADULTS
LIQUIDACIO DEL CONTRACTE DE
JARDINERIA I INCAUTACIO DE LA FIANÇA

3

228

30/05/2017 JOSEP MUDARRA MORA

RESTAURACIO REALITAT FISICA ALTERADA
IMMOBLES DEL C. DR. CODINA

229

01/06/2017 ALCALDIA

CONV CONSELL GOVERN MUNICIPAL

230

01/06/2017 ALCALDIA

CONV JGL 06062017

231

02/06/2017 TERESA COLELL RULLÓ
ESCOLA DE MÚSICA DE LA
02/06/2017 CELLERA
JARDINS I LLENYES LA
06/06/2017 CELLERA SL

CESSIÓ SALA DE PLENS
CESSIO DE MATERIAL PER CONCERT DE FI
DE CURS
ADJUDICACIO MOVIMENT DE TERRES
CARRER DE LES BRUGUERES
CESSIÓ ESPAIS MUNICIPALS PEL CASAL
D'ESTIU

232
233

234 06/6/21017

AEIG PUIG D'AFROU

235

06/06/2017 NARCIS SOLER PUJOL

DENEGACIO ACCES A DADES CADASTRALS

236

06/06/2017 SARA JORDÀ I CASAS

237

07/06/2017 CELLERA CF - JORDI FELIU

238
239

07/06/2017 ANNA ROCASALVA
CONSELL COMARCAL DE
07/06/2017 LA SELA

CONCESSIÓ DE TRINNI
CESSIÓ TEMPORAL MATERIAL PER FESTA
FI TEMPORADA
CESSIÓ TEMPORAL D'EQUIPAMENT - FESTA
FI CURS DE L'ESCOLA LA VALL

240

07/06/2017 AFA ESCOLA JUNCADELLA

241

09/06/2017 FANERA, SL

242

ENDESA DISTRIBUCION
09/06/2017 ELECTRICA, SL

243

12/06/2017 ENRIC FÀBREGA BOIX

244

12/06/2017 CELLERA CF - JORDI FELIU

245

12/06/2017 ALDO DEL ZOPPO FORNO

246

248

12/06/2017 MARC ARMELA RIERA
CARLES CORS- ESCOLA
14/06/2017 MÚSICA
CENTRE CULTURAL
14/06/2017 PARROQUIAL

249

15/06/2017 ALCALDIA

250

15/06/2017 ALCALDIA

251

15/06/2017 ALCALDIA

252

15/06/2017 PORT NARBONNE

CONV CONSELL DE GOVERN MUNICIPAL
ORDRE TRANSFERÈNCIA REBUTS ESCOLA
MUSICA - JUNY'17
EXECUCIO SUBSIDIARIA TREBALLS NO
EXECUTATS OBRA

253

15/06/2017 ALCALDIA

CONV PLE EXTRAORDINARI 20062017

254

15/06/2017 ALCALDIA

255

FRANCESC COLLELL
16/06/2017 FÀBREGA

CONV JGL 20062017
ESMENAR DEFICIENCIES ACTIVITAT DE
FABRICACIO DE MOBLES SENSE APLICACIO
DE VERNIS

256

16/06/2017 Rosa Ramos

FESTA FI CURS

257

19/06/2017 JDA ASSESSORS

SOLICTUD TRASPAS DE DADES

247

ALTES AJUD A DOMICILI
CESSIÓ TEMPORAL DE MATERIAL- FESTA FI
DE CURS
CONCESSIÓ LLICENCIA OBRA MENOR INSTAL·LACIÓ DE PLATAFORMA MIXTA
HIDRÀULICA I DISTRIBUCIÓ DE DESPATX
CONCESSIO LLICENCIA OBRA MENOR OBERTURA I REPOSICIÓ DE 29M DE RASA I
ESTESA DE NOVA LINIA
CONCESSIO TARGETA APARCAMENT
TITULAR NO CONDUCTOR
CESSIÓ TEMPORAL DE MATERIAL- FESTA FI
DE CURS
COMUNICACIO PREVIA DE CANVI DE
TITULAR D'ACTIVITAT - TURISME RURAL
CAN JEPET ROOMS
AUTORITZACIÓ ACTIVITAT ANNEX III PASTISSERIA
CESSIÓ TEMPORAL DE MATERIAL- FESTA FI
DE CURS
CESSIO EQUIPAMENT MATERIAL FOGUERÓ
DE SANT JOAN
TRAMIT AUDIENCIA EXP INVESTIGACIO
CAMI DE CAN BORDICH
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CONSULTORS

258

19/06/2017 ALEX CORTES PONT

259

ABIGAIL CASASSAS
20/06/2017 FABREGAT

260

CRISTINA LLORET
20/06/2017 VILARRASA

261

20/06/2017 ALCALDIA

262

20/06/2017 SONIA CAPARROS

263

21/06/2017 JOAQUIM MELENDEZ
JOSEP MORILLAS
21/06/2017 CABRERIZO

264

PERSONALS
CONCESSIO LLICENCIA OBRA MENOR REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA BAIXA I
CANVI PARCIAL D'UNA COBERTA
RETORN FIANÇA DE RESIDUS
COMUNICACIÓ D'OBRES MÍNIMES REHABILTACIÓ DE FAÇANA
RETORN FIANÇA DE RESIDUS
COMUNICACIÓ D'OBRES MÍNIMES REFORMA DEL BANY
PAGAMENT A JUSTIFICAR DESPESES
ESCOLA BRESSOL
FI DEL CONTRACTE PER NO SUPERACIO
DEL PERÍODE DE PROVA

267

LLICENCIA OBRA MAJOR -CAN CARRERAS
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES
21/06/2017 LLUIS MULLERAS CAPELLA - BAR LOCAL
IDEA ASSOCIACIÓ
ESMENA DEFICIÈNCIES ESPECTACLE
21/06/2017 CULTURAL
PÚBLIC
COLLA DE GEGANTS I
CESSIÓ MATERIAL MUNICIPAL 22/06/2017 GRALLERS
FURGONETA

268

22/06/2017 JOSEP CARRERAS VILÀ

CONCESSIÓ NÍNXOL

269

22/06/2017 ALCALDIA

270

22/06/2017 SIMTEC

271

23/06/2017 SIMTEC

272

23/06/2017 PISTE CIRCUS

273

23/06/2017 INGRID VILA BOHIGAS

274
275

26/06/2017 ALCALDIA
MARIA MAR BOSCH
27/06/2017 OLIVERAS I ALTRES

276

27/06/2017 JOSEP BUNDO GELADA

277

28/06/2017 PERE AVIÀ PRATS

SOL DE PRESTEC COBERTA DEL PAVELLO
ADJUDICACIO SECTORITZACIO
CALEFACCIO CEIP JUNCADELLA
ADJUDICACIO INSTALACIONS ADEQUACIO
ERA NOVA
ESMENAR DEFICIENCIES INSTAL·LAR I
CELEBRAR UN ESPECTACLE DE CIRC
COMUNICACIO ABSENCIA TEMPORAL
SECRETARIA
PROPOSTA RESOLUCIO PROVISIONAL
AJUTS CASAL 2017
SUSPENDRE EXP DE PROTECCIO DE LA
LEGALITAT URBANISTICA
CONCESSIO LLICENCIA OBRA MENOR MOVIMENT DE TERRES A LA PARCEL·LA 92
POLÍGON 4
CESSIO TEMPORAL EQUIPAMENT
MUNICIPAL SALA 2A PLANTA JUBILATS

278
279

28/06/2017 ALBERT MORERA BLANCH
ACCIO CULTURAL
28/06/2017 CELLERA

CESSIÓ BÚSTIA DE CORREUS
ESMENA DEFICIÈNCIES ESPECTACLE
PÚBLIC

280

29/06/2017 ALCALDIA

CONVOCATÒRIA JGL 04/07/2017

281

CONV CONSELL GOVERN MUNICIPAL

283

29/06/2017 ALCALDIA
ACCIO CULTURAL
29/06/2017 CELLERA
ASSOCIACIO CULTURAL
29/06/2017 ELECTRIC

284

29/06/2017 ALCALDIA

265
266

282

CESSIÓ MATERIAL - FESTA DE LA CERVESA
CESSIÓ TEMPORAL DE MATERIAL- FADE
APROV LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I
EXCLOSOS BRIGADA JOVE
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285

ASSOCIACIO CULTURAL
30/06/2017 ELECTRIC

286

03/07/2017 ALCALDIA

ATORGAR LLICÈNCIA ACTIVITAT CARÀCTER
EXTRAORDINARI PER LA CELEBRACIÓ DEL
FADE FESTIVAL
ADJUDICACIO LLOCS DE TREBALL BRIGADA
JOVE

287 ANUL·LAT
288

04/07/2017 YEVHEN BEREZIN

INICI EXPEDIENT VEHICLE ABANDONAT

289

04/07/2017 ASLAUI ALLAL

INICI EXPEDIENT VEHICLE ABANDONAT

290

04/07/2017 MARC TALARMEIN

291

04/07/2017 ALCALDIA

DEVOLUCIO INGRES INDEGUT
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER
INVERSIONS DE CAMINS LOCALS

292

05/07/2017 ALCALDIA

293

05/07/2017 ALCALDIA

294

05/07/2017 LLUIS LLAGOSTERA

295

JOSEP GAMELL I JOANA
05/07/2017 BAU

296

COMPTE GENERAL EXERCICI 2016
AMPLIACIÓ DE PRESSUPOST CRÈDIT OBRA
ERA NOVA
CESSIO EQUIPAMENT
ESMENAR DEFICIENCIES OBRA MAJOR CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNFAMILIAR
AÏLLAT
OCUPACIO VIA PUBLICA

297

05/07/2017 DONANTS DE SANG
BANC DE DONANTS DE
05/07/2017 SANG

298

05/07/2017 JORDI VILA BOHIGAS

299

06/07/2017 ALCALDIA

300
301

06/07/2017 ALCALDIA
IDEA ASSOCIACIÓ
06/07/2017 CULTURAL

CESSIÓ TEMPORAL DE MATERIAL
APROVACIO EXP DE GENERACIO DE
CREDIT
CONVOCATORIA COMISSIO ESPECIAL DE
COMPTES
COMUNICACIO CICLE DE CONCERT AMB
AFORAMENT RE

302

06/07/2017 MBSCAT 2 FTA

EXPEDIENT PROTECCIO LEGALITAT

303

06/07/2017 JOSEP NOELL ALABAU

304

07/07/2017 REALE SEGUROS SA

305

07/07/2017 ALBERT ROCH
CONSELL COMARCAL DE
10/07/2017 LA SELA
JORDI RABIONET
10/07/2017 GONZALEZ

RECLAMACIO PATRIMONIAL
INICI EXPEDIENT RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL
DEVOLUCIO INGRES INDEGUT MENSUALITAT ESCOLA BRESSOL SOL
SOLET

306
307
308

ATORGAMENT AJUT URGENCIA SOCIAL
CONCESSIO 4T TRIENNI

311

11/07/2017 BANC SABADELL
ACCIO CULTURAL
13/07/2017 CELLERA

EXPEDIENT PROTECCIO LEGALITAT
INICI EXPEDIENT PERMUTA TERRENYS PER
VIAL PÚBLIC_ CAN PEIXET
INCOACIÓ D'EXPEDIENT ORDRE DE
CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ
ESPECTACLE ACTIVITAT AMB AFORAMENT
REDUÏT

312

13/07/2017 ALCALDIA

CONV JGL 18072017

313

CONV CONSELL 18072017

314

13/07/2017 ALCALDIA
SERRAMITJA GARANGOU
13/07/2017 S.L

315

13/07/2017 COMERCTEC

309
310

11/07/2017 BANCO SABADELL, SA
JOAQUIMA MUNTADA
11/07/2017 ESTEBA

CESSIÓ TEMPORAL DE MATERIAL

INHUMACIO CEMENTIRI MUNICIPAL
ADJUDICACIO TANCAMENTS EXTERIORS
MAGATZEM ERA NOVA
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322

SERRAMITJA GARANGOU
13/07/2017 S.L
SERRAMITJA GARANGOU
13/07/2017 S.L
SERRAMITJA GARANGOU
18/07/2017 S.L
FERRAN BEJARANO
18/07/2017 GUZMAN
AFA ESCOLA BRESSOL
18/07/2017 SOL SOLET
DINAMICA COMPLEMENTS,
18/07/2017 SL
RANKING LA TIENDA DEL
18/07/2017 DEPORTE, SL

323

19/07/2017 MIQUEL FONT ALSINA

316
317
318
319
320
321

INHUMACIO CEMENTIRI MUNICIPAL
INHUMACIO CEMENTIRI MUNICIPAL
INHUMACIO CEMENTIRI MUNICIPAL
CONCESSIO LLICENCIA OBRA MENOR CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA
CESSIÓ TEMPORAL DE MATERIAL- FESTA FI
DE CURS
ADQUISICIÓ DE 3 MIRALLS MÒBILS
MODULARS
ADQUISICIÓ DE 4 ESPATLLERES DE DUES
PLACES
ALTA CENS ANIMALS DE COMPANYIA

El Ple en pren coneixement.
4.- PROPOSTA PER ACCEPTAR LA PRESA DE POSSESIÓ DE LA SRA.
MONTSERRAT PUIG SERRAMITJA AL CÀRREC DE REGIDORA EN
SUBSTITUCIÓ DEL SR. NARCÍS POU MARTÍ
Exp. 01 08 002 21 2017
Vist que l'Ajuntament, per Acord del Ple celebrat en sessió ordinària de data 23 de
maig de 2017, va acordar la presa de coneixement de la renúncia voluntària del Sr.
Narcís Pou Martí del lloc de Regidor a l'Ajuntament per motius personals, en
compliment de l'article 9.4 del Reial decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
L'Ajuntament en data 16 de juny de 2017 (RS 2-2017-000814) va sol·licitar a la Junta
Electoral General que li fossin enviades les credencials de la Sr. Montserrat Puig
Serramitja, següent en la llista del partit Cellera Acció Municipal-Acord Municipal de les
eleccions municipals celebrades en data 24 de maig de 2015.
Aquestes credencials van ser rebudes per l'Ajuntament el dia 7 de juliol de 2017.
En data 10 de juliol de 2017 es va notificar fefaentment a la Sra. Montserrat Puig
Serramitja la recepció de les credencials expedides per la Junta Electoral Central i es
traslladà un exemplar en blanc de cadascuna de les modalitats de declaració de béns
patrimonials i activitats, segons els models aprovats pel Ple de corporació de data 16
de maig de 2011, perquè fossin presentades davant de secretaria.
En data 19 de juliol de 2017 es va presentar les declaracions davant la secretaria de
l’ajuntament
El Ple de la corporació per unanimitat dels seus membres assistents ACORDA:
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PRIMER.- Acceptar la presa de possessió de la Sra. Montserrat Puig Serramitja del
càrrec de Regidora de CAM-AM de l'Ajuntament de la Cellera de Ter en substitució del
Sr. Narcís Pou Martí després de la renúncia voluntària d'aquesta.
I per a això i complint amb el procediment legalment establert, l'Alcalde passa a
preguntar a la Sra. Montserrat Puig Serramitja si:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de Regidora de l'Ajuntament de la Cellera de Ter amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució, com norma fonamental de l'Estat i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya»
La Sra. Montserrat Puig Serramitja contesta a la pregunta: Prometo acceptar el càrrec,
amb lleialtat al poble, al meu país i al president de la Generalitat.
La secretària interventora adverteix que no és la fórmula legal de jurar el càrrec i li
pregunta si es ratifica amb aquesta fórmula, afirma que sí.
5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER CORRESPONENT
AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017
Presenta la proposta el regidor d’economia qui explica que es tracta de donar compte
de l’execució del segon trimestre del pressupost de l’exercici 2017 que s’ha tramés al
Ministeri d’Hisenda, s’informa del calendari de tresoreria on hi ha els pagaments i
cobraments i l’estat de l’endeutament, són dades extretes directament de la
comptabilitat.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta.
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en la seva redacció donada per
l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, determina les obligacions trimestrals de
subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de
cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de
la mateixa Ordre, si bé els ajuntaments de població no superior a 5.000 habitants
queden exclosos del compliment de l’obligació de subministrament d’informació
trimestral, excepte la informació relativa al calendari i pressupost de tresoreria, deute
viu i la seva estimació en els pròxims deu anys.
Atès que l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, ens diu:
“Informació periòdica per al ple de la corporació. La intervenció de l’entitat local, per
conducte de la presidència, tramet al ple de l’entitat informació de l’execució dels
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries
independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la
periodicitat que estableixi el ple.” Havent-se elevat al Ple la informació dels trimestres
anteriors remesa al Ministeri.
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Es dóna compte el Ple,
Primer:- De l’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de l’exercici
2017 tramés per aquest l’ajuntament en data 17 de juliol de 2017, al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant els formularis habilitats a l’efecte i
que es detallen a continuació, els quals consten en l’expedient:
-

Calendari i pressupost de tresoreria
Deute viu i previsió de venciments del deute.
Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys.

Segon:- Es dóna compte de l’informe de la secretària interventora de data 18 de juliol
de 2017 sobre l’execució trimestral del pressupost, 2n trimestre que transcrit
literalment diu:
INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIO
Assumpte: Informació execució segon trimestre del pressupost 2017.
Adreçat: al Ple

En compliment del que es disposa en la legislació vigent, emeto el següent INFORME
en relació amb el COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE
SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012, DE 27 D'ABRIL,
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA -LOEPYSFDESENVOLUPADA PER L'ORDRE HAP/2105/2012.

PRIMER.- Legislació aplicable:
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera -LOEPYSF-, regula el principi de transparència com a base del
funcionament de les Administracions Públiques, i per a això resulta clau la rendició de
comptes i el control de la gestió pública per contribuir a generar confiança en correcte
funcionament del sector públic. La importància d'aquest principi ha portat al legislador
a establir en l'article 6 de la citada Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera -LOEPYSF-, l'obligació de les Administracions
Públiques de subministrar tota la informació necessària per al compliment de les
disposicions de la citada Llei, i de les normes i acords que s'adoptin en el seu
desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments comptables,
així com la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades.
El desenvolupament reglamentari al fet que es refereix el anterior article, ho ha
realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la LOEPSF, i en concret, sobre les
obligacions trimestrals de subministrament d'informació, s'ha recollit en el seu article
16 en la seva redacció donada per l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.
Els articles 14 i 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
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desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la
LOEPSF, en la seva redacció donada per l'Ordre HAP/2082/2014, sobre obligacions
mensuals i trimestrals de subministrament d'informació de les Comunitats Autònomes i
les Corporacions Locals, en relació amb l'article 4 imposen la centralització del
compliment de l'obligació de remissió i recepció d'informació “En les Corporacions
Locals, la intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions” i Administracions
Públiques de conformitat amb els mitjans i procediments previstos en l'art. 5 (art. 4.4
de l'Ordre HAP/2105/2012 afegit per l'Ordre HAP/2082/2014).
L’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “obligació trimestral de
subministrament d’informació” diu que en els tres primers trimestres de cada
any, queden excloses del compliment de la obligació de subministrament
d’informació trimestral, les corporacions locals de població no superior a 5.000
habitants, excepte la informació relativa al calendari i pressupost de tresoreria,
deute viva i la seva estimació en els pròxims deu anys.
SEGON.- Compliment de l'obligació de remissió d'informació
De conformitat amb el regulat en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera -LOEPYSF-, i el
desenvolupament del mateix realitzat per l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la
LOEPSF, i en concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, en la seva
redacció donada per l'Ordre HAP/2082/2014 , la Intervenció Municipal (o òrgan
equivalent al País Basc i Navarra) ha complert amb la seva obligació de remissió de
subministrament de la informació trimestral corresponent el primer trimestre del 2017
dintre del termini i en la forma escaient. Havent-se bolcat la totalitat de la informació
requerida pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma
telemàtica habilitada en la “Oficina Virtual de les Entitats Locals”, consta en l'expedient
el justificant de la seva remissió.
TERCER.- Justificació de l'informe i del seu coneixement pel Ple
En la legislació citada no consta expressament que d'aquesta informació hagi
d'adonar-se compte al Ple de la Corporació, en la informació del 2º trimestre de 2013,
el formulari F.3.5“Comunicació de dades i signatura d'Informe d'Avaluació compliment
d'objectius Llei Orgànica 2/2012”, de la web i de la Guia realitzada pel Ministeri,
expressament deia que de l'Informe d'avaluació ha de tenir-ne coneixement el Ple
d'aquesta Corporació. No obstant això, aquesta observació no es fa constar ni en la
Guia ni en el formulari citat per a aquest trimestre.
No obstant això, el Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL- (art. 207 ),
estableix l'obligació de remetre al Ple de l'Entitat la informació de l'execució dels
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries
independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i
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amb la periodicitat que el Ple estableixi, havent-se elevat al Ple la informació dels
trimestres anteriors remesa al Ministeri.
Per l'exposat, es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè s'adoni al Ple de la
Corporació si es considera oportú, amb els formularis remesos, i s'annexen al present
informe calendari i pressupost de tresoreria i el deute viu i venciment mensual previst
en el pròxim trimestre i perfil del venciment del deute en els pròxims 10 anys).
D'altra banda, el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, que desenvolupava la Llei
18/2001, d'Estabilitat Pressupostària, establia en el seu article 16.2 l'obligatorietat
d'emetre informe d'Intervenció de compliment de l'objectiu d'estabilitat i adonar al Ple
en els supòsits d'expedients de modificació de crèdits. En l'actualitat, després de
l'entrada en vigor de la LOEPISF i l'Ordre Ministerial de desenvolupament sobre les
obligacions de subministrament d'informació, segons manifestacions emeses per la
Sotsdirecció General d'Estudis i Finançament de les Entitats Locals, la verificació del
compliment dels objectius d'estabilitat i de la regla de despesa no és requisit previ
necessari per a l'aprovació dels expedients de modificació, sinó que procedeix
l'actualització trimestral de l'informe d'intervenció de compliment dels objectius al fet
que es refereix l'Ordre HAP2105/2012. Càlcul del que pot derivar-se de manera
preceptiva l'elaboració d'un Pla Econòmic Financer per incompliment d'objectius,
encara que actualment el Ministeri sosté que només si es constata l'incompliment en la
liquidació pressupostària és obligatori elaborar i aprovar formalment un pla econòmic
financer.
QUART.- Contingut de la informació.
La informació a subministrar per donar compliment a l'obligació de remissió, és la que
s'ha materialitzat en els formularis que ha dissenyat la Sotsdirecció General d'Estudis i
Finançament d'Entitats Locals, emplenats a través de l'Oficina Virtual abans citada.
CINQUÈ.- Aspectes més significatius
5.1 Calendari i pressupost de tresoreria a final del trimestre vençut.

Fons líquid a l’inici del període
Cobraments pressupostaris
Cobraments no pressupostaris
Cobraments pendents d’aplicar
Pagaments pressupostaris
Pagaments no pressupostaris
Pagaments realitzats pendents
d’aplicació
Fons líquids al final del període

Pressup. Corrent

Pressup.Tancat

457.766,77
91.426,09
160.799,09
630.346,87
88.607,98
30,01

206.093,25
0,00
0,00
77.960,54
0,00
0,00

TOTAL
523.778,84
663.860,02
91.426,09
160.799,09
708.307,41
88.607,98
30,01
642.918,64

Previsions de tresoreria trimestre en curs:
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Cobraments
pressupostaris
Cobraments
no
pressupostaris
Cobraments pendents
d’aplicar
Pagaments
pressupostaris
Pagaments
no
pressupostaris
Pagaments realitzats
pendents d’aplicació
Fons
líquid
final
període

juliol

agost

setembre

236.300,00

14.000,00

249.208,81

Previsió en
trimestre
499.508,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.029,80

59.663,13

154.565,76

339.258,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754.188,84

708.525,71

803.168,76

803.168,76

el

5.2 Deute viu i previsió de venciment del deute
Deute
viu
final
trimestre vençuts
660.181,09

Venciment previst
agost
1.880,76

juliol
1.878,99

setembre
21.812,13

5.3 Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys.
Concept
e
Emissio
ns
de
deute
Operaci
ons amb
entitats
de crèdit
Deute
amb
AAPP
Altres
operacio
ns
de
crèdit
Total
vencime
nts

Venciments previstos en l’exercici
2018
2019
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

135.439,76

130.798,57

72.161,31

54.819,78

54.819,78

54.819,78

54.819,78

34.566,74

10.650,33

0,00

135.439,76

130.798,57

72.161,31

54.819,78

54.819,78

54.819,78

54.819,78

34.566,74

10.650,33

0,00

SISÈ.- Conclusió de l’informe
Amb les dades d'execució pressupostària existents a 30 de juny de 2017, amb les
estimacions i càlculs realitzats sobre la base dels mateixos, i amb les excepcions
efectuades anteriorment, tal com es desprèn dels formularis del Ministeri, l'Ajuntament
ha complert amb la obligació trimestral de comunicació de la informació relativa al
calendari i pressupost de tresoreria, deute viu i la seva estimació en el pròxim deus
anys, de conformitat amb el que disposa l’article 16.10 de la Ordre HAP/2082/2014.
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Per tot això, del present informe es dóna trasllat a Regidoria d’Hisenda perquè, per
conducte de l'Alcaldia, es procedeixi, si ho estima oportú, a la seva elevació al Ple de
la Corporació perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns
El Ple en pren coneixement.
6.- PROPOSTA PER APROVAR, SI S’ESCAU, LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT
DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2016.
Presenta la proposta el regidor d’hisenda qui explica que es tracta d’aprovar el destí de
superàvit de 414.000 euros a reduir endeutament, és curiós que tenint aquest estalvi
de diners no es puguin destinar a finançar noves inversions i només es pugui reduir
deute, quan paral·lelament per finançar noves inversions has de recórrer a
l’endeutament. És una incongruència que per un costat hagis de reduir endeutament i
per l’altra t’hagis d’endeutar-te per finançar una inversió, però la llei és així. La
proposta és aprovar que aquests 414.000€, calculats de l’estalvi de l’exercici 2016
amb els ajustos corresponents, es destinin a reduir endeutament, condicionat a les
disponibilitats de tresoreria, perquè el que no farem és pagar tots aquests diners i
després no poder pagar als proveïdors. Amortitzarem aquest deute abans de
31/12/2017 sempre hi quan les disponibilitats de tresoreria ens ho permetin, és a dir un
cop hàgim pagat tots els nostres proveïdors.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
Exp. 01 05 005 58 2017
Antecedents
1. En data 31 de març de 2017 l'Alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici 2016.
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:
a)
b)
c)
d)

Romanent de tresoreria per a despeses generals: + 516.599,21 euros
Estabilitat: + 559.193,50 euros
Rati de deute viu: 37,37%
Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0,00 euros

3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques en data 31 de març de 2017 té un valor de -1,09.
Fonaments de dret
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per
damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest
s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no
superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament,
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que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria
positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que
compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que
prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2017 podran
destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar
al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre
amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2017, si encara
queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.
4. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió
financerament sostenible.
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 31 de gener de 2017 de
la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre
d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de
destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents
d'aplicar al pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per
l'existència de romanents de crèdits incorporables.
6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no
complir amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels
previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb
allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el
superàvit pressupostari a la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que
preveu l’article 32 i la disposició sisena de la mateixa Llei.
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del
pressupost.

Previsions
inicials
Capítols 1 a 9

Recaptació

1.705.615,65

1.854.460,35

CCEE

0,00

0,00

QQUU

0,00

0,00

547.955,47

769.894,70

subvencions corrents
subvencions de capital

85.600,00

151.218,49

venda d'inversions reals

0,00

0,00

formalització de préstecs

0,00

0,00

1.072.060,18

933.347,16

Previsions inicials no finalistes

Reducció d'endeutament

0,00
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Segon.- L’import del superàvit és de 410.052,03 euros atès que hi ha hagut
d’adjudicacions finançades amb fons propis:
RTDG
Excés de recaptació
Pendent d'executar de la DS 2015 DURANT EL 2016 en
IFS

516.559,21
0,00
0,00

RTDG afectat a la distribució

516.559,21

Superàvit de la liquidació

516.559,21

5. Distribució del superàvit
Superàvit de la liquidació
Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost
Creditors per devolució d'ingressos
AD finançades amb fons propis
Import a distribuir

516.559,21
0,00
0,00
102.423,89
414.135,32

Tercer.- L’import a distribuir és de 414.135,32 euros el qual es destina a la reducció
d’endeutament, si bé restarà condicionat a les disponibilitat de tresoreria i al
compliment del període mig de pagament a proveïdors.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els nou vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc
Boïgues Codina, Jaume Salas Orrit, Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas,
Amadeu Breva Teixidó, Ramon Quer Madeo, Montserrat Puig Serramitja i Albert
Melian Clot.
7.- PROPOSTA PER APROVAR INICIALMENT L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL EN LA SEVA MODALITAT DE
SUPLEMENT CRÈDIT (EXP. 01 05 005 87 2017)
Presenta la proposta el regidor d’economia i Hisenda Sr. Jaume Salas qui explica que
es tracta de suplementar la partida d’inversions de reforma del magatzem de l’era
nova, atès que ha quedat insuficient per acabar de contractar totes els obres
necessàries per dur-hi a terme les activitats i serveis previstos.
Aquest suplement de crèdit es finançaria amb la baixa d’altres partides del pressupost
de despeses que no es preveuen executar aquest 2017, en concret amb el sobrant de
1.884,75€ de la partida de l’ATM, i la baixa de les partides per Millora instal·lacions
tècniques i utillatge (5.000€) i Treball altres empreses_centre interpretació pasteral
(4.500€)
Intervencions:
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Montserrat Puig: Pregunta perquè hem de pagar la quota de l’ATM
Jaume Salas contesta: són uns convenis que hi ha perquè hi hagin les rutes que hi ha,
i per mantenir les freqüències actuals. La quota anual són uns 6.000€ hi havia uns
endarreriments d’exercicis anteriors que s’han anat eixugant en els últims tres anys,
aquest anys ja estem el corrent de pagament. És un conveni que s’ha d’anar
renegociant ara s’està interconnectant entre les àrees metropolitanes existent, en el
seu moment l’ajuntament es va plantejar sortir-ne, però el veure que s’està treballant
per integrar les àrees metropolitanes i crear una sola àrea, vam pensar que potser si
en sortíem perdríem alguns avantatges que actualment tenim i podríem arribar a tenir.
Tan si volíem sortir-ne com mantenir-nos el que havíem de fer primer és posar-nos al
corrent de pagament de les quotes que és el que hem fet aquest any, a partir d’ara
podem entrar a debatre si volem sortir-ne o quedar-nos-hi.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
Per provisió de l’Alcaldia de data 20 de juliol de 2017 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit per fer tal de
poder acabar d’executar els treballs d’adequació del magatzem era nova com espai
polivalent.
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva
modalitat de suplement de crèdit
Fonaments jurídics_
De conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no
existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el
consignat, el president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el
segon. L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se
sotmetrà a l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre
informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169
d’aquesta Llei.
_
L’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de quinze dies
hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents. Les reclamacions presentades hauran de ser
resoltes per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de
l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de
crèdit extraordinari, en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem
per la Secretaria
_
Vistos els informes de secretaria intervenció sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost
Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari
Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple,
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Per tot lo exposat es proposa la Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- L’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit del vigent
Pressupost Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit segons el següent
detall:
_
Despeses que cal finançar:
1/ Suplement de crèdit:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
Progr.
Econòmica
330
63202

DESCRIPCIÓ

Euros

MAGATZEM ERA NOVA
TOTAL DESPESES

11.384,75

SEGON.- L’increment de despesa proposada es finança mitjançant anul·lacions o
baixes dels crèdits de partides de despeses, les dotacions del qual s’estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei:
2/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, que no perjudiquen el
servei, atès que són despeses que no es preveuen executar dins d’aquesta anualitat.
Partida

Nom

Millora instal·lacions
tècniques i utillatge
432 22718 Treball altres
empreses_centre
interpretació pasteral
4411 46601 ATM

Consignació inicial

Proposta a la
baixa

Consignació
definitiva

920 62300

Total baixes crèdits :

5.000,00

5.000,00

0,00€

4.500,00
16.000,00

4.500,00
1.884,75

0,00
14.115,25
11.384,75

TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular
les reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la
publicació.
_
QUART.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que
no es presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els nou vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc
Boïgues Codina, Jaume Salas Orrit, Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas,
Amadeu Breva Teixidó, Ramon Quer Madeo, Montserrat Puig Serramitja i Albert
Melian Clot.
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8.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
25
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
Presenta la proposta el regidor d’esports Sr. Amadeu Breva qui explica que es tracta
d’afegir una nova taxa de talonaris de 10 sessions d’activitats esportives a un cost de
50,00€, de manera que permeti aquelles persones que per motius laborals o personals
no puguin assistir amb regularitat a una activitat, puguin assistir a classes puntuals de
l’activitat esportiva que triïn i així provar-ho.
Intervencions
Montse Puig: s’haurà de pagar matrícula?
Amadeu: és sense matrícula, perquè només són 10 sessions.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
Exp. 01 05 002 81 2017
Per Providència de l’Alcaldia de data 10 de juliol de 2017 s’ha resolt iniciar expedient
administratiu de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
utilització de les instal·lacions esportives.
L’objecte d’aquesta modificació és l’adequació de les tarifes per tal d’afegir nous
serveis, atès que des de la regidoria d’esports es vol fomentar l’esport i l’ús del
poliesportiu, organitzant noves activitats esportives.
S’ha donat compliment a la mateixa, i s’ha redactat la Proposta de modificació de
l’esmentada Ordenança fiscal en els termes sol·licitats i s’ha incorporat el corresponent
informe de secretaria intervenció, en relació al procediment administratiu a seguir per a
la pràctica de l’esmentada modificació.
Fonaments Jurídics
I.

D’acord amb el que preveu la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària (endavant, LGT), i l’article 12.2
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL), les entitats
locals podran, dins de l’àmbit de les seves competències, adaptar i
desenvolupar la normativa tributària mitjançant l’aprovació o modificació de les
ordenances fiscals.

II. Els articles 15 a 19 del TRLRHL regulen el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals
III. Respecte a les taxes, l’article 24.2 de TRLRHL en relació amb el 25 de la
mateixa llei, determina que l’import de taxa no pot excedir, en el seu conjunt,
del cost real o previsible del servei o activitat del que es tracti, i que l’acord en
qüestió s’ha d’adoptar a la vista dels informes tècnics econòmics
corresponents.
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IV. L’article 17.2 del TRLRHL estableix que els ens locals publicaran els anuncis
d’exposició dels acords provisionals adoptats en el BOP i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament durant un termini mínim de trenta dies hàbils comptats des del dia
següent al de la seva publicació.
V. En els termes previstos a l’article 18 del TRLRHL, els que tinguin un interès
directe o resultin afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes durant el període d’exposició pública de
les ordenances.
VI. El mateix article 17.3 disposa que finalitzat el període d’exposició pública sense
haver-se presentat reclamacions, els acords s’entendran definitivament
aprovats, i s’hauran de publicar, junt amb el text íntegre de la modificació, en el
butlletí oficial de la província.
VII. L’article 85 de la LGT estableix que l’Administració, en compliment del deure
d’assistència i informació als obligats tributaris.

Tenint en compte que la competència per a aprovar aquesta modificació d’ordenança
fiscal és el Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria simple
del número legal de membres d’acord amb el que disposen els articles 22.2 d) i 47.1
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal nº25
reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives, que es recull a
l’annex del present acord.
SEGON.- Sotmetre a informació pública aquest acord provisional, i la modificació de
l’ordenança fiscal, per un període de trenta dies hàbils, mitjançant anuncis, que haurà
de publicar-se al tauler d’anuncis de l’Entitat Local i al Butlletí Oficial de la Província
Girona a l’efecte de reclamacions.
TERCER.- En el supòsit que en el període d’exposició pública no es presentin
reclamacions, la qual cosa s’acreditarà per certificació de la Secretaria, aquest acord
provisional s’entendrà elevat automàticament a definitiu, procedint-se tot seguit a la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província , en unió del text íntegre modificat de
les respectives ordenances fiscals
QUART.- En el cas de presentar-se Reclamacions hauran de resoldre’s expressament
pel Ple Municipal les mateixes, i procedir a l’aprovació definitiva del present Expedient
Annex- Proposta de modificació
Es modifica art. 5.2.1 de la quota tributària de programa d’activitats físiques
esportives per adults
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Article 5. Quota tributària
(..).
1. Les tarifes esportives d’aquesta taxa seran les següents:
2.1. Programa d’activitats físiques esportives per adults
Activitats esportives d’adults (pilates, gimnàstica de manteniment, ...)
1 dia a la setmana

15€ /
matrícula

45€ / trimestre

2 dies a la setmana

15€ /
matrícula

80€ / trimestre

3 dies a la setmana

15€/matrícula

120€/trimestre

---

50,00€

Talonaris de 10 sessions d’activitat esportiva
*les sessions seran d’una durada mínima d’una hora

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els nou vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc
Boïgues Codina, Jaume Salas Orrit, Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas,
Amadeu Breva Teixidó, Ramon Quer Madeo, Montserrat Puig Serramitja i Albert
Melian Clot.
9.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
26
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA
D’ART
Presenta la proposta la regidora d’educació Sra. Gemma Iglesias qui explica que s’ha
modificat la programació dels cursos oferts a l’escola d’art, en concret s’ha establert
una taxa genèrica per cursos i tallers sense especificar la matèria, establint una quota
única de 5€/hora per tallers intensius, atès que els cursos i tallers es realitzen en
funció demanada actual i poden tenir matèries diverses.
Pel que fa l’escola de música arrel del concurs de licitació del servei de gestió de
l’escola de música s’ha revisat el programa de cursos oferts a l’escola de música així
com les tarifes actuals, s’ha apujat la matrícula a 30,00€ i els cursos s’han apujat un
5% i en algun curs concret un 10%, també s’han fet canvis a nivell organitzatiu,
contemplant les agrupacions com coral i instruments..
Seguidament sense més intervencions es llegeix la proposta
Exp. 01 05 002 82 2017
Per Providència de l’Alcaldia de data 13 de juliol de 2016 s’ha resolt iniciar expedient
administratiu de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació dels serveis d’escola d’art
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L’objecte d’aquesta modificació és l’adequació de les tarifes del servei als costos reals
per fer-lo més sostenibles econòmicament, modificant l’oferta de cursos.
S’ha donat compliment a la mateixa, i s’ha redactat la Proposta de modificació de
l’esmentada Ordenança fiscal en els termes sol·licitats i s’ha incorporat el corresponent
informe de secretaria intervenció, en relació al procediment administratiu a seguir per a
la pràctica de l’esmentada modificació i el corresponent estudi econòmic del servei.
Fonaments Jurídics
I.

D’acord amb el que preveu la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (endavant, LGT), i
l’article 12.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant
TRLRHL), les entitats locals podran, dins de l’àmbit de les seves
competències, adaptar i desenvolupar la normativa tributària mitjançant
l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals.

II. Els articles 15 a 19 del TRLRHL regulen el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals
III. Respecte a les taxes, l’article 24.2 de TRLRHL en relació amb el 25 de la
mateixa llei, determina que l’import de taxa no pot excedir, en el seu conjunt,
del cost real o previsible del servei o activitat del que es tracti, i que l’acord en
qüestió s’ha d’adoptar a la vista dels informes tècnics econòmics
corresponents.
IV. L’article 17.2 del TRLRHL estableix que els ens locals publicaran els anuncis
d’exposició dels acords provisionals adoptats en el BOP i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament durant un termini mínim de trenta dies hàbils comptats des del dia
següent al de la seva publicació.
V. En els termes previstos a l’article 18 del TRLRHL, els que tinguin un interès
directe o resultin afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes durant el període d’exposició pública de
les ordenances.
VI. El mateix article 17.3 disposa que finalitzat el període d’exposició pública sense
haver-se presentat reclamacions, els acords s’entendran definitivament
aprovats, i s’hauran de publicar, junt amb el text íntegre de la modificació, en el
butlletí oficial de la província.
VII. L’article 85 de la LGT estableix que l’Administració, en compliment del deure
d’assistència i informació als obligats tributaris.

Tenint en compte que la competència per a aprovar aquesta modificació d’ordenança
fiscal és el Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria simple
del número legal de membres d’acord amb el que disposen els articles 22.2 d) i 47.1
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
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atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal nº26
reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’escola d’art, que es recull a
l’annex del present acord.
SEGON.- Sotmetre a informació pública aquest acord provisional, i la modificació de
l’ordenança fiscal, per un període de trenta dies hàbils, mitjançant anuncis, que haurà
de publicar-se al tauler d’anuncis de l’Entitat Local i al Butlletí Oficial de la Província
Girona a l’efecte de reclamacions.
TERCER.- En el supòsit que en el període d’exposició pública no es presentin
reclamacions, la qual cosa s’acreditarà per certificació de la Secretaria, aquest acord
provisional s’entendrà elevat automàticament a definitiu, procedint-se tot seguit a la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província , en unió del text íntegre modificat de
les respectives ordenances fiscals
QUART.- En el cas de presentar-se Reclamacions hauran de resoldre’s expressament
pel Ple Municipal les mateixes, i procedir a l’aprovació definitiva del present Expedient.
Annex_ modificacions
Es modifica art. 4.1.1 tarifa per la realització de cursos i tallers a l’Escola d’Art
4.1.1.- La tarifa per la realització de cursos i tallers a l’Escola d’Art
Matricula per cursos
20€
Cursos de 12 sessions (2h setmanals amb un mínim de 6
105€
persones)
Curs de 12 sessions (2,5h setmanals amb un mínim de 6-7
129,16€
persones)
Cursos de 25 sessions (1h setmanal amb mínim de 6 persones)
110€
Cursos de 25 sessions (2h setmanals amb mínim de 6 persones)
220€
Cursos de 25 sessions (2,5h setmanals amb mínim de 7-8
250€
persones)
Curs de fotografia de 24 hores (3h setmanals amb un mínim de 8
105€
persones)
Curs de teatre juvenil de 12 a 16 anys de 25 sessions (1h setmanal
110€
mínim 12 persones)
Per cada hora addicional de curs o taller programat, respecte del que està establerta la llista
s’aplicarà una taxa proporcional de 4€/hora addicional/persona
Tallers intensius
5€/hora/
persona
Taller intensiu de caligrafia
5€/hora/
persona
Lloguer d’aula (Escola Art-Hotel d’entitats amb calefacció)
20€
Lloguer d’aula (Escola Art-Hotel d’entitats sense calefacció)
10€
Es modifica l’art- 4.1.2 tarifa per la realització de cursos de música
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Tots els cursos de música i agrupacions seran de 32 sessions que es duran a
terme entre els mesos de setembre de juny.
Matrícula per curs i agrupació (un sol pagament a l’inici del curs)........,30,00€

Edats

Nom del curs

durada sessió

Quota
mensual

Tallers de música en família (8 sessions trimestrals)

1h

21,00

45 min

22,00

0-3 anys
0-6 anys Sensibilització musical I
Sensibilització musical II

1h

27,80

Coral infantil

1h

12,00

coral + instrument 45 min

1h

54,50

coral + instrument 60 min

1h

49,50

coral + instrument 30 min

1h

61,00

Sensibilització musical II + instrument 45 min.

1h+45 min

70,35

Sensibilització musical II + instrument 60 min.

2h

65,10

1h +30min

76,00

6-8 anys Sensibilització musical II + instrument 30 min.
Coral Juvenil

8-18
anys

més 18

1h

12,00

coral + instrument 45 min

1h

54,50

coral + instrument 60 min

1h

49,50

coral + instrument 30 min

1h

61,00

Orquestrina/combo

1h

28,00

Orquestrina/combo/+ instrument 45 min

1h +45 min

70,35

Orquestrina/combo/+ instrument 60 min

2h

65,10

Orquestrina/combo/+ instrument 30 min

1+ 30

70,35

Coral Adults

1

16,00

Ampliació llenguatge

45min

23,00

Instrument 30 min

30 min

60,50

Instrument 45 min

45 min

55,00

Instrument 60 min

60 min

49,50

1h

20,00

45min

23,00

Tallers, a partir de 8 anys* (8 sessions trimestrals)
més 8

Ampliació llenguatge 8 a 18

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els nou vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc
Boïgues Codina, Jaume Salas Orrit, Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas,
Amadeu Breva Teixidó, Ramon Quer Madeo, Montserrat Puig Serramitja i Albert
Melian Clot.
10.- PROPOSTA PER APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES “CONSOLIDACIÓ I REFORMA DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL D’ESPORTS” I DISPOSAR L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ.
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Presenta la proposta el regidor d’esports Sr. Amadeu qui explica que es tracta
de treure a concurs les obres d’execució de la coberta del pavelló, es va
redactar el projecte i el cost total és de 270.407,13€, hi ha un termini d’execució
de 7 mesos i un seguit de millores proposades que seran valorades, a part de
la oferta economia. Hi ha quatre tipus de millores que es proposen les quals
estan valorades econòmicament: 1) Incloure il·luminació led, 2) Col·locació
d’aïllament acústic sota el fals sostres, 3) la impermeabilització de la cuneta
que hi ha el costat del pavelló, aquesta millores no suposen cap cost addicional
per l’ajuntament i un altra 4) és l’ampliació del termini de garantia previst en el
Plec que és d’un any.
Les empreses tindran 26 dies naturals per presentar les ofertes des de que
surti la publicació en el BOP.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
Exp. 01 04 006 39 2017
1. ANTECEDENTS
1.1. Per Providència d'aquesta l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2017 es va incoar
l’expedient administratiu per a la contractació de l’obra anomenada “Consolidació i
reforma de la coberta del pavelló municipal d’esports”, segons el projecte redactat per
l’arquitecte David Codinach Sala a que consta en aquest expedient, per un import de
270.407,13€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 223.476,97€, pressupost net,
i 46.930,16 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb un
termini d’execució de 7 mesos.
1.2. La secretaria intervenció municipal va emetre informe sobre el procediment legal a
seguir i sobre l’existència de consignació pressupostària. També es van incorporar els
corresponents Plecs de clàusules administratives particulars.
De conformitat amb aquest informe, els Plecs de clàusules administratives particulars i
els Plecs de prescripcions tècniques s’ajusten a la legislació vigent en matèria de
contractació i de gestió econòmico-financera local.
S’ha advertit des de secretaria de la insuficiència de crèdit adequat i suficient per
atendre la totalitat de la despesa, pel que fa necessari la tramitació de la corresponent
modificació de crèdit, prèvia a l’adjudicació del contracte.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La legislació aplicable és la següent:
1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
3. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

24

4. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que
no contradigui a la LCSP
5. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
7. Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya
8. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
9. Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.
2.2. El present contracte té la consideració de contracte d’obres de conformitat amb
l’article 6 del TRLCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes
administratives a tenor de l'article 19 de la citada Llei.
2.3. En els termes del que disposa la DA 2a de la TRLCSP, i atès que l’import dels
recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 2017 ascendeix
a1.637.880,65€, i que l’import de la contractació és de 270.407,13€, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 223.476,97 €, pressupost net, i 46.930,16 € en concepte
d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, correspon al Ple la competència
com a òrgan de contractació, per quant suposa més del 10% dels referits recursos
ordinaris (163.788,06 €).
I en els termes de l’art. 47.1 de la LRBRL, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres presents.
2.5. L’objecte d’aquest contracte són les obres de consolidació i reforma de la coberta
del pavelló municipal d’esports de la Cellera de Ter, per tal de resoldre els problemes
de degoters i filtracions detectades, segons el projecte que consta a l’expedient..
Es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és l’obert,
regulat als articles 157 a 161 del TRLCSP.
Per tot això, es proposa el Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de
regir per la contractació de l’obra anomenada “Consolidació i reforma de la coberta del
pavelló municipal d’esports”, segons el projecte d’obres redactat que consta a
l’expedient, per un import de 270.407,13€, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
223.476,97 €, pressupost net, i 46.930,16 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb un termini d’execució de 7 mesos.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, optant
pel procediment obert per a l’adjudicació del present contracte, si bé aquesta restarà
condicionada a que la modificació de crèdit corresponent pel finançament d’aquesta
inversió, estigui definitivament aprovada.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de contractant anunci
de licitació, perquè durant el termini de 26 dies naturals puguin presentar les
proposicions que estimin pertinents.
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Quart. Designar com a membres de la mesa de contractació:
-

President: Sr. David Sarsanedas Serrat, Alcalde-President de l’Ajuntament de La
Cellera de Ter
Vocals:
- Sr. Francesc Boïgues Codina, Regidor de l’Ajuntament de la Cellera de
Ter
- Sr. Albert Melian Clot, regidor de CIU de l’Ajuntament de la Cellera de
Ter
- Sr. Miquel Grau Botanch, enginyer assessor municipal.
-

Sra. Sara Jordà Casas, secretària interventora de l’ajuntament de la Cellera de
Ter

Secretària de la mesa: Ingrid Vila Bohigas, funcionària de la corporació.
Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, amb
una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se per a la
qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els nou vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc
Boïgues Codina, Jaume Salas Orrit, Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas,
Amadeu Breva Teixidó, Ramon Quer Madeo, Montserrat Puig Serramitja i Albert
Melian Clot.
11.- PROPOSTA PER APROVAR LA PERMUTA DE TERRENYS PER L’EXECUCIÓ
DEL PROJECTE DE CANVI DE TRAÇAT DEL CAMÍ RURAL AL MAS “CAN
PEIXET” SITUAT AL VEÏNAT DEL PLADEMUNT D’AQUEST MUNICIPI (EXP. 01 02
007 39 2017)
Presenta la proposta el Sr. Alcalde qui explica és un tema que ve de lluny, des de que
es va asfaltar el camí de can peixet, antigament el camí passava per davant de la
casa, quan es va asfaltar es va demanar que es desviés una mica per poder tenir més
espai i poder vallar la casa perquè la normativa exigeix una separació mínima de 3
metres des de l’eix del camí. L’obra es va executar i el camí es va desviar passant per
terrenys de can peixet mentre que l’antic traçat de camí públic es proposa que passi a
ser privat titularitat de’n peixet. En total són 196m2 públics que passen a ser de
titularitat privada i 255m2 que passen a ser vial públic. Es tracta de tancar aquest
expedient.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta
Antecedents
1.- En data 19 d’abril de 2012 (RE 563) la Sra. Joaquima Muntada Esteva, va
presentar sol·licitud en la que demanava poder modificar l’alienació d’un tram del camí
rural que passa per davant de la finca “Can Peixet” acompanyada del corresponent
projecte redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Francesc Prat i Suy.
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2.- La proposta consistia en modificar l’alienació d’una tram del camí existent per tal
d’alienar-lo, rectificant la seva cobertura i, alhora, allunyar-lo uns metres del mas de
Can Peixet. La proposta preveia millorar el traçat del camí existent i alhora, alliberar
terrenys afectats per l’antic traçat per complir les distàncies de tanques de camins
rurals segons marquen les normes subsidiàries de planejament del municipi, i
incorporar-los a la finca de Can Peixet, per això el mateixos propietaris del mas es
feien càrrec de la compra dels terrenys afectats, que no eren de la seva propietat per
poder-los oferir a l’ajuntament com a permuta.
3.- El projecte de canvi de traçat del camí rural de can Peixet, es va tramitar de
conformitat amb el que disposen els articles 47 a 49 del TRLUC i 54 del Reglament de
la Llei d’urbanisme aprovat pel decret 305/2006, de 18 de juliol, es va sol·licitar els
informes sectorials corresponents i es va aprovar prèviament per acord de la Junta de
Govern Local de data 21/01/2013 i definitivament per la CTU de Girona de data 2 de
maig de 2013.
4.- Amb data 22 de juliol de 2013, el Ple de la corporació va aprovar inicialment i
definitivament en data 23 de setembre de 2013 l’expedient de desafectació d’un tram
de camí rural de superfície 196,90m2 en seu pas per la finca de Can Peixet, de
conformitat amb el projecte canvi de traçat del camí rural al mas “Can Peixet” situat al
veïnat del Plademunt d’aquest municipi, per tal de canviar la seva qualificació de bé de
domini públic a bé patrimonial, amb la finalitat de desviar-lo rectificant la seva
curvatura i a la vegada allunyar-lo de la casa de “Can Peixet”, segons el projecte
redactat i aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 2 de maig
de 2013.
5.- En data, el 26 de gener de 2015 i amb registre d’entrada núm. 1-2015-000146-1, la
Sra. Joaquima Muntada Esteva sol·licita llicència de segregació-agrupació de terrenys
pel canvi de traçat del camí rural a la zona del Mas Can Peixet.
6.- En data l’arquitecte municipal de 6 de juny de 2017 emet informe favorable al
projecte de segregació i agrupació esmentat.
7.- Vist que en el projecte de segregació en resulta una finca de 224,50m2 que es
proposa com a nou camí rural, de conformitat amb el projecte de canvi de traçat
aprovat per la CTU de Girona de data 2 de maig de 2013.
8.- Atès que l’Ajuntament de la Cellera de Ter és propietari dels 196,90m2 de la
parcel·la cadastral 9009 del polígon 3 que es van desafectar amb la finalitat de desviar
el camí rural d’acord amb lo previst en el projecte de canvi de traçat de l’esmentat
camí.
9.- Atès que la Sra. Joaquima Muntada és la propietària dels terrenys dels quals
queden afectats 224,50 m2 com a xarxa viària pel nou traçat de camí rural aprovat.
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Atès que la propietària ha plantejat a l’ajuntament la possibilitat de permutar aquests
224,50m2 afectats pels 196,90m2 que estaven afectats per l’antic traçat de camí.
La permuta esmentada afavoreix ambdues parts, en tan que a l’Ajuntament li permetrà
l’execució del projecte de modificació del canvi de traçat del camí rural al mas “Can
Peixet” situat al veïnat del Plademunt d’aquest municipi, sense necessitat de recórrer a
l’expedient d’expropiació i sense necessitat d’haver de disposar d’efectiu amb càrrec al
pressupost municipal. I a la propietat li permetrà incorporar els metres quadrats de
l’antic traçat a la finca de Can Peixet, i complir amb les distàncies de tanques en
camins rurals segons marquen les normes subsidiàries de planejament del municipi.
10. L’arquitecte municipal ha emès l’informe tècnic de valoració dels béns immobles,
segons el qual el valor de repercussió del bé immoble, propietat de l’Ajuntament i
objecte de la permuta que es proposa, és de 775,00 € i el valor de repercussió del bé
immoble de la Sra. Joaquim Muntada és de 1.122,50€, per la qual cosa la diferència
no excedeix el 100% del valor més baix
11. La secretària interventora ha emès el corresponent informe jurídic del procediment
a seguir que consta en l’expedient i del qual resulta que, com sigui que no hi ha la
diferència de valor entre els béns objecte de la permuta, el Ple aprovarà la permuta per
majoria simple dels membres presents, atès que la quantia de l’alienació per permuta
no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament.
II.- Legislació aplicable
−
−
−

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant,
LRBRL)
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC)
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni
dels ens locals (en endavant, RPEL)

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer:- Aprovar, amb el quòrum establert en aquest acord, l’alienació per permuta de
196,90m2 de la parcel·la cadastral 9009 del polígon 3 amb referència cadastral
17201A003090090000WP ubicat al plademunt de la Cellera de Ter, propietat de
l’Ajuntament, que té la qualificació jurídica de bé patrimonial, amb els 224,50 m2 els
qual provenen, prèvia segregació i agrupació de:


117,50m2 de la finca registral 28 del tom 9, llibre 1 del RP de Santa Coloma de
Farners (referència cadastral parcel·la 152 polígon 3)



47,00m2 de la finca registral 394 del tom 460, llibre 16 del RP de Santa Coloma
de Farners (referència cadastral, parcel·la 153 polígon 3)

Segon:- Facultar l’alcalde per signar el contracte corresponent.
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Tercer:- Que es facin els tràmits adients perquè la permuta consti en l’inventari de
béns i en el Registre de la Propietat.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els nou vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc
Boïgues Codina, Jaume Salas Orrit, Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas,
Amadeu Breva Teixidó, Ramon Quer Madeo, Montserrat Puig Serramitja i Albert
Melian Clot.
12.- MOCIÓ PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTEGRAL I
INTEGRADOR
Presenta la proposta el Sr. Alcalde qui explica que sembla que la Generalitat ha
presentat al parlament una proposta de llei per tractar una mica el tema del
desenvolupament de les zones rurals i com es gestionen els fons europeus que van
dedicats aquest tipus de territori. Aquest proposa de llei feia èmfasis al sector primari
(agricultura i boscos), aquest proposta vol fer veure que en entorns rurals com la
cellera no tothom és pagès si no que hi han altres negocis que tenen més dificultats
afegides que no pas si es munten en gran ciutats i el que demanen és que això es
tingui en compte i s’acceleri l’arribada a la fibra òptica.., i que totes aquesta ajudes
també tinguin en compte aquest tipus d’activitats i no només la de tipus agrícola i
forestal.
El grup de convergència i unió presenta al Ple de la corporació, per a la seva
aprovació si s’escau, la moció per un desenvolupament rural sostenible, integral i
integrador, amb el següent contingut:
Davant la proposta de llei presentada al Parlament de Catalunya sobre un
“Desenvolupament Rural Sostenible en la programació i l’execució del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea”, davant el
primer redactat incomplert i exclusivament focalitzat en el sector primari (d’altra
banda, imprescindible per al desenvolupament i manteniment dels nostres
territoris):
Els Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya, i per extensió tots els agents
socioeconòmics que s’hi vulguin sumar i que actuen en els nostres territoris rurals
(siguin públics i/o privats), volem tirar endavant una campanya de sensibilització a les
institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la importància de la
concertació territorial, la planificació conjunta i de l’enfocament integrador que haurien
de tenir les polítiques en els nostres territoris rurals. Posant de relleu els valors
intrínsecs del món rural, les dinàmiques que s’hi donen, les oportunitats i les amenaces,
així com aquells elements imprescindibles davant qualsevol nou marc legal que es vulgui
plantejar -sigui sobre les activitats que s’hi desenvolupen o sigui sobre la distribució de
fons per el reequilibri territorial i sectorial del nostre país i per l’enfortiment de la pagesia-.
Campanya que ha de servir, alhora, per posar en valor el Programa Leader com a l’únic
que destina fons exclusivament a Territoris Rurals, amb visió de potenciar dinàmiques de
cooperació/concertació entre els agents dels nostres territoris amb la intenció d’enfortir la
diversificació econòmica, la innovació territorial, la millora dels serveis i la qualitat de vida
d’aquests (condicions indispensables pel reequilibri territorial de país).
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Sense un medi rural viu, no hi ha desenvolupament sostenible. Els territoris rurals de
Catalunya necessiten dinàmiques actives de diversificació que complementin i completin la
tasca agrària que els identifica. Sense pagesia no hi ha espais rurals actius i sense activitat
en els espais rurals no hi ha pagesia. Les societats postindustrials s’identifiquen per donar
un suport integral a la tasca agrària des d’una visió territorial que generi valor afegit i que
treballi per la viabilitat econòmica, social i ambiental de les empreses rurals de tots els
sectors d’activitat. El desenvolupament sostenible, integral i integrador esdevé una realitat
quan tots els actors concerten una estratègia basada en les persones i el territori. El cor
del nostre món rural són les petites i mitjanes empreses que treballen en xarxa per enfortir
el seu capital, tant social com econòmic. Per tant, el suport al món rural s’ha de fer des
d’una òptica transversal en que tots els agents hi participin.
La pagesia és imprescindible per la salut dels espais rurals, com també ho són totes
les persones i empreses que viuen i treballen en aquests espais rurals. Catalunya ha
d’esdevenir un país d’oportunitats en qualsevol dels seus racons i sectors d’activitat, i
malauradament, el món rural és encara avui un espai que necessita polítiques especifiques
de suport, acompanyament i dinamització.
Per tot això, tenim la intenció de vetllar i reivindicar la integralitat que ha de tenir
l’acció del govern en matèria de Desenvolupament Rural emmarcat en el PDR 20142020 i que va molt més enllà de les úniques mesures mencionades en la Proposició
de llei que ens ocupa, i que és tasca transversal dels diferents departaments i nivells de
la nostra administració pública (Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals,
administracions locals...):
•

PRIMER. Reivindicar el Programa Leader com l’únic existent a Catalunya que
suposa un contracte-programa plurianual que promou la concertació públicoprivada i que permet recolzar, de forma directe i des del mateix territori el seu teixit
econòmic. La feina que fa donant suport al món agrari, en la seva transformació i
posada en valor de la producció i a la millora dels serveis a les persones.
Proposem treballar des d’avui mateix, davant el futur període 2021-2027, per fer
realitat l’accés dels Grups d’Acció Local al multifons i continuar la feina feta fins ara
per a la innovació territorial, l’activitat econòmica i la millora de la qualitat de vida
del medi rural.

•

SEGON. Manifestar la preocupació dels territoris rurals per la dinàmica poblacional
d’aquests i determinar la importància de projectes, com Odisseu, que treballin pel
retorn dels Joves i l’aposta de les nostres institucions per revertir les tendències
poblacionals negatives.

•

TERCER. Assumir el compromís de promoure el suport al nostre entramat
socioeconòmic, en especial a l’emprenedoria, les PIMEs rurals i l’economia
cooperativa com elements clau per a l’arrelament de les persones al territori.

•

QUART. Demanem que el govern vetlli per l’entesa entre els diferents nivells
d’administració, institucions i actors per a un bon desplegament de polítiques de
protecció ambiental i la custòdia del territori en el medi rural que permeti el
manteniment de les activitats tradicionals i la nova emprenedoria.

•

CINQUÈ. Demanem un calendari per a l’establiment de la fibra òptica als nostres
territoris, que arribi a totes les poblacions, com a element de vertebració dels
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mateixos i d’oportunitat bàsica per el seu desenvolupament. Alhora que exigim la
resolució d’una vegada per totes dels problemes de cobertura mòbil que encara
tenen algunes zones del nostre territori.
•

SISÈ. Reivindiquem un marc regulador i normatiu clar davant el futur desplegament
del pacte de transició energètica que faciliti la generació d’economia endògena als
nostres territoris. Alhora que permeti la compensació de les externalitats negatives
dels impactes ambientals, que remuneri la solidaritat territorial davant noves
infraestructures, promovent com a prioritària la generació distribuïda i les
SmartGrids com a model menys impactant i intel·ligent.

•

SETÈ. Sol·licitar l’alineament de fons sectorials, més enllà del PDR i/o el que
estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) per les comarques de
muntanya, per una estratègia única, integral i integradora al món rural. Destacant el
format plurianual i treballant amb la concertació amb els ens existents (GAL,
consorcis de desenvolupament econòmic i Consells Comarcals).

•

VUITÈ. Instar al parlament que retiri la proposició de llei “Desenvolupament Rural
Sostenible en la programació i l’execució del Programa de Desenvolupament Rural
de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea”, i que s’utilitzin els
mecanismes existents per modificar els fons previstos en el PDR vigent. Si s’escau,
en la modificació del PDR per atendre demandes de diferents sectors, tirar-les
endavant sempre i quan no hagi de suposar una nova retallada als fons del
Programa Leader i altres mesures de vital transcendència per al manteniment i la
dinamització dels nostres territoris (mesures 3, 8, 19, entre d’altres). I que, en cas
de voler tirar endavant una nova llei, que aquesta es faci amb la perspectiva d’un
medi rural SOSTENIBLE, INTEGRAL I INTEGRADOR, que contempli i englobi tots
els agents que vivim i treballem al i pel territori rural de Catalunya.

Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
1- Donar suport a la moció “PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE,
INTREGAL I INTEGRADOR”.
2- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
− Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya
C/ Plaça de Sant Jaume, 4
08002- Barcelona
−

Honorable Sra. Meritxell Serret i Aleu
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007- Barcelona

−

Sr. Carles Luz i Muñoz
President de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
C/ Pujada del seminari, s/n
25280- Solsona
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administracio@arca-dr.cat

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els nou vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc
Boïgues Codina, Jaume Salas Orrit, Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas,
Amadeu Breva Teixidó, Ramon Quer Madeo, Montserrat Puig Serramitja i Albert
Melian Clot.
ANNEX
MOCIÓ PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTREGAL I
INTEGRADOR

APARTAT PRIMER:
La importància del programa Leader per als territoris rurals. Una metodologia i un
enfocament totalment vigents i necessaris
El programa Leader que s’implementa a Catalunya per sisena edició des del seus inicis
l’any 1991, és una eina bàsica i clau per al desenvolupament dels nostres territoris i el
suport a les activitats socioeconòmiques que s’hi desenvolupen.
Els Grups d’Acció Local són ens de concertació formats per entitats públiques i una
majoria de privades, representatives de l’entramat socioeconòmic dels territoris rurals de
Catalunya. Per tant, estructures privilegiades a l’hora de copsar i concertar la visió sobre la
realitat i plantejar Estratègies de Desenvolupament Local participades des dels nostres
territoris rurals. Actualment, a Catalunya actuen 11 Grups d’Acció Local que estan
participats per 141 Agents públics (bàsicament ajuntaments, consells comarcals i
consorcis) i 190 Agents privats (associacions de productors agroalimentaris, de propietaris
forestals, de turisme rural, d’entitats empresarials...).
Volem posar en valor que en el període passat (2007-2013), el programa LEADER va
suposar la creació de 565 empreses, el suport en la millora o ampliació de 958
existents, la creació de 1.697 nous llocs de treball i la consolidació de 8.986
existents. Essent gairebé l’únic programa que, en temps de crisi, va poder donar suport
econòmic i tècnic a l’emprenedoria i a l’activitat econòmica dels territoris rurals esmentats.
En el plantejament del període vigent, es va demanar als territoris rurals de fer un esforç
per intentar fer arribar a més territori, amb menys recursos, el programa. D’aquest procés
en sortí la fusió entre GALs, passant de 13 a 11 a Catalunya (veníem d’un exercici
semblant de l’anterior període que s’havia passat de 22 a 13). De tal manera que s’ha
passat a cobrir 556 davant els 490 municipis que s’abastava mitjançant els GAL en el
període passat.
Aquest esforç, sumat a una menor dotació del Programa, perdent 9MEur entre els dos
períodes, han portat a l’aparició de certes tensions en el bon desenvolupament de l’activitat
dels Grups d’acció Local. Portem dues convocatòries d’ajuts a empreses del territori, en la
primera només es va poder auxiliar 261 de 710 projectes presentats. Un índex de
desestimació d’ajuts mai aparegut i que és fruit, principalment, de la menor dotació del
programa.
Minvar encara més la dotació al programa, tal i com es diu explícitament en el redactat
inicial de la proposició de llei que motiva aquesta moció, és sinònim de liquidar-lo. Des dels
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territoris rurals i els agents que compartim l’estratègia Leader de Desenvolupament Local,
volem reivindicar amb aquesta moció la importància d’aquest programa, la voluntat de
referenciar-lo com a imprescindible pel reequilibriterritorial de Catalunya, així com
demandar la recuperació, en futures revisions del PDR, dels fons necessaris per a un bon
desenvolupament del mateix.
APARTAT SEGON:
Sobre les dinàmiques poblacionals dels territoris rurals a Catalunya
Venim d’uns decennis de canvis profunds i estructurals en les economies dels pobles del
medi rural, amb una pèrdua de pes constant del sector primari, acompanyat d’una
terciarització important en alguns d’ells. Elements que han fet molt més vulnerable i
dificultós l’arrelament de les persones en el nostre territori rural que cobreix el 73% de
Catalunya, on hi viu el 10% de la població amb una densitat mitjana de 32,7 hab/km2
(territori objectiu del programa Leader).
Malgrat que el fenomen de despoblació s’ha anat frenant en els últims anys, seguim tenint
una quarta part de Catalunya (23,42%, 162 municipis, molts micropobles) que segueix amb
dinàmiques preocupants de despoblació. L’envelliment poblacional d’aquests territoris és
un fet que demanda d’especial atenció pel que fa a l’articulació de serveis (per a la gent
gran i per a les persones en risc d’exclusió). Alhora que les dinàmiques de “pèrdua de
joves”, i “migració interna” cap a les capitals de comarca, fan difícil el manteniment
d’alguns d’aquests pobles i, per tant, del territori. Tot plegat, amb la conseqüent pèrdua de
valor de terrenys agrícoles, dinàmiques de reforestació, pèrdua de paisatge i biodiversitat –
que van a favor del canvi climàtic-. El relleu generacional de la pagesia només serà
possible si el jovent troba espais rurals actius i vius. Més enllà de les necessitats
estructurals agràries, els serveis al món rural i les comunicacions –tant viàries com virtuals, són elements imprescindibles perquè una persona jove decideixi incorporar-se al sector
agrari. El futur de les properes generacions de pagesia estan vinculades a la dinamització
dels pobles i espais rurals en els que es desenvolupa la tasca pagesa.
Les polítiques sectorials i la deixadesa de la visió transversal i rural a l’hora d’afrontar certs
plans, projectes o programes nacionals dissenyats massa sovint amb perspectiva urbana,
no han facilitat la lluita contra aquesta tendència (caducitat de la llei de muntanya p.e).
Amb tot, les noves dinàmiques de recuperació de certes activitats i sectors, encara que
sigui a petita escala, la progressió de la societat de la informació i una certa millora de les
comunicacions viàries haurien de fer possible revertir aquesta realitat.
Cal plantejar, també, ponts d’enllaç entre el sistema formatiu i l’economia local, adequantlo a les oportunitats dels nostres territoris i establint plataformes de retorn dels nostres
joves cap a les empreses i/o oportunitats laborals existents als nostres pobles.
APARTAT TERCER:
Pel respecte a les activitats tradicionals com a valor i futur (pagesia i sector
agroalimentari, sector forestal, cultura i tradició) i la importància de la petita i mitjana
empresa en els nostres territoris
Volem reivindicar la feina de les emprenedores i emprenedors rurals, microempreses,
PIMEs i teixit associatiu, gent compromesa i que són els principals actors i factors
d’arrelament al nostre territori. Que, lluitant contra evidents diferencials competitius de

33

serveis bàsics (cobertura mòbil, telecomunicacions, infraestructures bàsiques...) i certa
llunyania a una massa crítica de clients, han decidit mantenir-se o ubicar-se en els nostres
pobles i masies.
Molts d’ells continuant l’activitat familiar, altres reemprenent l’activitat agroforestal i
activitats tradicionals que revaloritzen els recursos propis i ajuden al manteniment de les
persones i el mateix paisatge, actualitzant sistemes ancestrals de maneig territorial i de
producció: petits obradors agroalimentaris, gestors forestals i artesans de la fusta, entre
molts d’altres. Activitats que conviuen i es diversifiquen aprofitant els canvis de tendència
tecnològiques i socials, generant noves oportunitats d’activitat, tant en el sector primari i
sector terciari de qualitat, com en la mateixa indústria i serveis tecnològics (turisme rural,
activitats del lleure, nous productes de la fusta, biomassa forestal, serveis
tecnològics...).Sovint aprofitant sinèrgies del binomi urbà-rural, que caldria treballar perquè
acabi essent una oportunitat, més que una amenaça per les dinàmiques diferencials
(evitant qualsevol forma de “moobing rural”, treballant per la “reculturització rural” dels nous
habitant rurals o dels passants turístics).
Malgrat les dificultats, i la ubicació, moltes d’aquestes activitats, actuant de forma
cooperativa, han suportat els embats de la crisi econòmica i han esdevingut elements de
valor i elements tractors-atractors d’economia local. Caldria desenvolupar accions per
enfortir les cooperatives existents, diversificant-les i actualitzant els seus serveis. Actors
que, massa sovint, estan fora dels paràmetres de “suport financer i/o institucional” i que,
sovint, han de superar un viacrucis de tràmits i gestions per tal de poder establir-se i
desenvolupar amb comoditat i potència la seva activitat.

APARTAT QUART:
La custòdia de l’entorn, paisatges, patrimoni natural i la compatibilitat amb l’activitat
humana
En general, el respecte pels valors ambientals, paisatgístics i els sistemes naturals és un
element intrínsec dels nostres territoris rurals i de la majoria d’activitats que s’hi
desenvolupen.
El cicle de l’aigua, la biodiversitat i el paisatge són fruit, en el nostre país, del binomi
natura-activitat humana. Davant els reptes que ens planteja el canvi climàtic, obliga a que
siguem encara més curosos en la custòdia i bon equilibri d’aquesta relació. La gestió
forestal sostenible, l’activitat econòmica, la preservació dels espais naturals protegits, la
ramaderia extensiva i el manteniment dels espais oberts són fruit d’aquesta entesa. Caldria
vetllar perquè les normatives i els fons sectorials (DTES, DARP, Empresa i coneixement,
Governació) s’alineessin en una estratègia de país per als territoris rurals, fugint de la
exclusivitat del PDR o de la dependència exclusiva al DTES per la llei de muntanya, com a
exemples. Potser la futura llei de canvi climàtic seria un bon punt de trobada.
L’abandonament de certes pràctiques tradicionals com la silvopastura dirigida, fan que
certs ecosistemes estiguin en risc. Caldria vetllar per facilitar el manteniment i potenciació
d’aquestes activitats, sempre vetllant per la seva compatibilitat amb el manteniment del
territori. I no hi ha altra manera que fent una revisió dels fons tot reenfocant aquests al
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pagament de serveis ambientals (sigui per captació per CO2, per manteniment real de
pastures i prats...).
El plantejament excessivament sectorial de la gestió espais protegits versus els ens i
actors del DEL sovint provoquen conflictes territorials, latents i no resolts, que caldria
desencallar amb una nova manera de concertació i gestió conjunta dels mateixos (evitant
la sobreposició d’ens de tots tipus).
APARTAT CINQUÈ i SISÈ:
Millora d’infraestructures i serveis com a base pel reequilibri territorial. Necessitats
canviants
De la clàssica reivindicació sobre “més infraestructures de comunicació” hem passat a la
necessitat i millora de reconnexió transversal, trencant l’estructura radial caduca de les
comunicacions, que hauria de permetre la vertebració i redistribució dels centres
estratègics. D’altra banda, són bàsics la recuperació i manteniment dels camins rurals, la
millora i organització del servei ferroviari existent i cal repensar profundament el model de
transport públic dels nostres territoris rurals, plantejats i heretats de decennis enrere on les
necessitats i el model socioeconòmic eren uns altres.
L’estratègia Smart Catalonia (en procés) i el Pacte Nacional per la transició
energètica són dos dels eixos d’oportunitat pels nostres territoris. Alhora
oportunitat i amenaça, perquè pivoten tots dos sobre l’infraestructura bàsica per on haurà
de venir bona part de la recuperació dels nostres territoris, l’extensió de la fibra òptica i
les telecomunicacions. Urgeix i caldria esmerçar esforços suficients perquè cap poble es
quedi sense extensió de fibra òptica i perquè la cobertura mòbil sigui efectiva a la majoria
del territori (som molt lluny d’aconseguir-ho!).
Catalunya mai serà “smart” si no és autosuficient ni alimentària ni energèticament, i això
només pot facilitar-ho una bona xarxa de telecomunicacions en els nostres territoris rurals
que pugui fer intel·ligent les infraestructures de generació energètica renovables que estan
per venir. Caldria plantejar un marc legal clar i suficient perquè no es repeteixin errors
històrics de depredació empresarial-urbana. Fagocitant el recurs sòl-aigua-aire,
generant energia en els territoris rurals, però sense deixar-hi ni economia ni benefici (vegi’s
la història passada en l’inici de l’energia hidràulica i, més recentment, la implantació de
l’eòlica).
Per tant, caldria concretar com aterraran o es faran extensius aquests elements, fent
partícips els actor rurals sempre que es pugui, evitant la capitalització d’aquests
processos de transició territorial per part de grans corporacions de base deslocalitzada que
no faran més que agreujar la situació actual, enlloc de generar veritable economia local,
innovadora i durable. Sempre és clar, preservant els valors naturals i la qualitat dels
ecosistemes naturals.

APARTAT SETÈ:
Les prioritats per a un Desenvolupament rural integral i integrador
En els darrers anys s’ha estès com a praxi del nostre govern autonòmic i de l’estat,
generar estratègies, plans, programes i processos de reflexió amb una visió excessivament
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sectorial i urbana, sovint desconnectats entre ells i faltats de la visió i de la realitat que es
viu en els territoris rurals. D’aquests s’han desplegat instruments financers o fons que
aterren als territoris mitjançant els seus actors locals o econòmics i dels que,bàsicament,
se n’han pogut beneficar municipis grans o entitats socioeconòmiques potents.
De tots els fons que s’han mobilitzat, destaquen els que s’han obligat a vincular-se
estrictament a una estratègia supramunicipal territorial (comarcal o supracomarcal)
elaborada pels propis territoris, i que ajuden a la concertació real d’actors operant com a
“contractes-programa” de dinamització socioeconòmica local, d’obligada concertació en
el plantejament i execució en els nostres territoris rurals, com han sigut el Programa
Treball a les 7 comarques del SOC, les polítiques de joventut o serveis socials alguns
exemples reeixits. Però l’únic realment plurianual de plantejament i d’obligada concertació
público-privada ha sigut el Programa Leader. Programes, els anteriors, que forcen l’entesa
entre ens i actors del territori, que plantegen un marc estratègic de desenvolupament
territorial i doten els ens responsables de l’aplicació de fons suficients com per poder
treballar el Desenvolupament Local Participatiu. Evitant el desavantatge estratègic dels
territoris rurals, més magres en musculatura organitzativa tècnica enfocada al
Desenvolupament econòmic, davant les convocatòries de pública concurrència generades
per diferents departaments de la Generalitat. I que ha comportat històricament una
competència, sovint insana, entre ens, actors i agents locals i territorials, enlloc de
promoure la cooperació i transferència d’experiències d’èxit.
Caldria doncs, una alineació entre els fons destinats a la promoció del desenvolupament
econòmic local i atenció a les persones, sobretot pel que fa als nostres territoris rurals,
especialment fràgils (FSE-SOC, FEDER-Governació, FEADER-DARP...). A més, tenint en
compte que en el període Europeu vigent (2014-2020), la Comissió Europea havia
proposat i deixat obert que certs programes com el Leader, poguessin treballar amb
una dotació multifons que permetés implementar des de la base Local les
estratègies de Desenvolupament Territorial. Proposta que no va acabar de cristal·litzar,
entre d’altres raons, per la organització en compartiments gairebé estancs de les nostres
administracions.

13.- ASSUMPTE URGÈNCIA
13.1 PROPOSTA PER APROVAR, SI ESCAU, L'EXPEDIENT PER A ADJUDICACIÓ
DE CONTRACTE DE SERVEI PER LA GESTIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL DE LA CELLERA DE TER I DISPOSAR L'OBERTURA DEL
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ.
Presenta la proposta la regidora d’educació Sra. Gemma Iglesias qui explica que
havent finalitzat el contracte de gestió de l’escola de música s’havia de tornar a treure
a concurs, des del mes de abril s’hi va començar a treballar, vam demanar a una
empresa la redacció d’un estudi econòmic del servei.
S’ha plantejat el concurs com un contracte de serveis on s’han fixat un mínim i màxim
d’hores de servei i es paga per preu d’hora lectiva realitzada que és de 38,50€ el qual
inclou les hores de coordinació, direcció, gestió..
La durada del contracte s’ha establert en 2 anys amb possibilitat d’una pròrroga més
fins el màxim de 3 anys.
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Per aquest any s’ha hagut de modificar el pressupost per afegir aquest despesa atès
que no estava prevista perquè el contracte que teníem era de gestió del servei pel que
només es pagava una subvenció de 3.850€ però tampoc no teníem els ingressos. Ara
haurem de preveure la despesa però també els ingressos que es liquidin en funció de
les inscripcions.
El concurs es valora la oferta econòmica però també es valoren altres criteris que són
subjectes a judici de valor, programa de treball, l’experiència del professors.. 15 punts
és l’oferta econòmica, i 14 punts les millores, total 29 punts. És un procediment obert
que es pot presentar tothom.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
EXP 01 04 008 35 2017
1. ANTECEDENTS
Per providència d’Alcaldia de data de 20 de juny de 2017 es va posar de manifest la
necessitat de contractar el servei de gestió de l’escola de música de la Cellera de Ter,
atès que ha finalitzat el contracte de gestió del servei que tenim actualment.
Vist que és d’interès d’aquest ajuntament poder continuar prestant el servei de cursos
de música al municipi de la Cellera de Ter, atès que està molt arrelat el municipi i hi ha
un nombre important d’alumnes que volen continuar avançant en la seva formació
musical i per la tradició musical que té el poble de la Cellera de Ter creiem que és
important mantenir aquesta oferta de cursos de música, i atès que l’ajuntament no
disposa de personal per dur a terme aquests serveis és necessària la seva
contractació.
Vist l’informe de secretaria intervenció de data 20 de juny de 2017, així mateix,
consta també a l'expedient certificat d'existència de crèdit (Retenció de crèdit nº
220170002446) per import de 18.287,50 corresponent al pressupost de licitació del
contracte d’aquesta anualitat 2017
_
Quant a la forma i procediment d'adjudicació del contracte, s'opta pel procediment
obert amb diversos criteris d'adjudicació de conformitat amb allò establert a l'art. 150.3
g) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s´aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques
que han de regir en l’adjudicació del contracte.
2. FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable
a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).
b) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP,
modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març.
c) 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.
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d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.

Segons el que s'ha dit i en virtut de les competències conferides per la legislació
vigent i, en concret, en virtut d'allò disposat a la Disposició Addicional Segona del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s´aprova el text refós de
laLlei de Contractes del Sector Públic, es proposa l'adopció del següent acord la
competència de la qual recau en aquest Ple:
_
PRIMER.- Aprovar l'expedient per a la contractació del servei de gestió de l’escola de
música de la Cellera de Ter, aprovant a l'efecte els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir-lo.
_
SEGON.- Autoritzar la despesa de 18.287,50 euros, imputable a la partida 334 22799
del Pressupost Municipal en vigor, corresponent a l’anualitat 2017.
_
TERCER.- Disposar l'obertura del procediment de licitació mitjançant procediment
obert amb diversos criteris d'adjudicació i tramesa ordinària.
_
QUART.- Publicar anunci de licitació al Butellí Oficial de la Província així com el perfil
del contractant i en el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament perquè en el termini de 15
dies natural a comptar des del següent a la publicació de l’anunci de licitació en el
BOPG presentin las proposicions que estimin pertinents.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb nou vots favorables
dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc Boïgues Codina, Ramon Quer
Amadeu, Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Amadeu
Breva Teixidó, Montserrat Serramitja i Puig i Albert Melian Clot.
14.- INFORMACIONS D’ALCALDIA
L’alcalde informa que la Diputació finalment ha confirmat que ens atorguen una
subvenció de 150.000€ per les obres de consolidació de la coberta del pavelló
d’esports, és una bona notícia perquè inicialment, amb converses, només s’havien
compromès amb 100.000€, també estem esperant resposta del delegat de la
Generalitat Sr. Eudald Casadesus el quan se li van demanar una subvenció de
75.000€, si tinguéssim els 150.000€ més els 75.000€ de la Generalitat quasi no ens
hauríem d’endeutar.
L’Alcalde informa que portem mesos negociant amb FOGASA pel immoble del molí de
la pardina, finalment vam anar a Madrid a una reunió que ens van convocar per
desencallar el tema hi vam jo com alcalde, regidor d’hisenda i la secretaria, la reunió
va anar bé, han enviat una arquitecte que ha arribat avui, el qual té l’encàrrec de fer
una valoració de les finques que hi ha a la Cellera, i també valorar la restauració del
molí de la pardina, per part de Fogasa veiem bona voluntat per resoldre l’expedient
però falta que ens posem d’acord i que hi puguem arribar econòmicament.
L’Alcalde informa que els veïns del Pasteral ens han demanat una reunió per exposar
una sèrie d’inquietuds, que el mateix que han fet aquests ho pot demanar qualsevol
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col·lectiu o associació de veïns encara que no estiguin constitutius com a tal que
estem a oberts a escoltar a tothom.
El regidor de règim intern Sr. Francesc Boïgues informa de les següents novetats de la
seva regidoria:
−

Que s’han iniciat les obres de sectorització de la calefacció del Ceip Juncadella
ara hi hauran 5 sectors diferents per estalviar energia.

−

Que s’han iniciat de les obres de reformes del magatzem de l’era nova, per
convertir-lo amb un espai polivalent, que a raó de la clausura del pavelló era
necessari disposar d’un espai per fer-hi tot tipus d’activitats, inicialment havíem
fet uns números estimatius del cost de les obres, però finalment per exigències
amb tema de seguretat, prevenció incendis.. s’han incrementat una mica, tot i
així esperem que a finals de setembre les obres estiguin finalitzades perquè a
l’octubre puguin començar-hi les activitats, la idea és que s’hi puguin dur a
terme alguna activitat esportives, però també activitats lúdiques com la
projecció d’una pel·lícula, un sopar popular..

El regidor d’economia informa que la setmana passada es va celebrar la comissió
especial de comptes que el que es fa és tancar la comptabilitat a nivell comptable, està
en procés d’exposició publica un cop finalitzat s’aprovarà per ple i s’enviarà a la
sindicatura de comptes i al tribunal de comptes.
Tots els regidors donen formalment la benvinguda a la nova regidora Sra. Montserrat
Puig Serramitja.
15.- PRECS I PREGUNTES
En no haver-hi altres assumptes per tractar, s’aixeca de la sessió a les 20.50h del
vespre.

L’alcalde
David Sarsanedas Serrat

En dono fe.
La secretaria
Sara Jordà Casas

Diligència per fer constar que la present acta formada per 39 folis ha estat aprovada per acord
del Ple de la corporació de data 11 d’agost de 2017
La secretària
Sara Jordà Casas
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