ACTA DEL PLE
Sessió Ordinària
Núm. 01/2017
Dia: 24 de gener de 2017
Hora: 20.10h – 20.51h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sr. David Sarsanedas Serrat
Regidors:
- Sr. Francesc Boïgues Codina
- Sra. Mercè Vilarmau Martín
- Sr. Narcís Pou Martí
- Sr. Oriol Amargant Bosch
- Sra. Gemma Iglesias Franch
- Sr. Amadeu Breva Teixidó
- Sr. Sergi Guardiola Planas
- Sr. Jaume Salas Orrit
- Sr. Francesc Xavier Farres Berenguer
- Sr. Albert Melian Clot
Secretaria Interventora: Sra. Sara Jordà Casas
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 09/2016 de la sessió ordinària del 22 de
novembre de 2016.
2.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 10/2016 de la sessió extraordinària del 27 de
desembre de 2016
3.- Donar compte de les resolucions dictades entre el 17 de novembre al 19 de gener
de 2017 –
4.- Proposta per acceptar la presa de possessió del Sr. Amadeu Breva Teixidó del
càrrec de regidor en substitució de la Sra. Sònia Gómez Mahugo.
5.- Donar compte del Decret d’Alcaldia nº489/2016 de 29 de desembre de 2016
d’amortització anticipada del préstec.
6.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia nº 469/2016 de nomenament de
secretari del registre civil de la Cellera de Ter
7.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia nº016/2017 d’acord renúncia parcial i
compensació FEDER 07-13
8.- Proposta per aprovar provisionalment la modificació puntual de les normes
subsidiàries de la Cellera de Ter – Sòl no urbanitzable (exp. 01 11 006 21 2016)
9.- Assumptes urgents
10.- Informacions d’alcaldia
11.- Precs i Preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Al saló de sessions d’aquesta Corporació municipal es reuneix el Ple, en sessió
ordinària, a les 20.10h del dia 24 de gener de 2017, passant a tractar els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
1.- Lectura i aprovació de l’acta núm. 09/2016 de la sessió ordinària del 22 de
novembre de 2016.
L’acta esdevé aprovada de conformitat amb l’article 91, apartat primer del ROF, per
unanimitat amb els deu vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat,
Francesc Boïgues Codina, Mercè Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Oriol Amargant
Bosch, Gemma Iglesias Franch,, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit i Francesc
Xavier Farres Berenguer, 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. 10/2016 de la sessió extraordinària del 27
de desembre de 2016
L’acta esdevé aprovada de conformitat amb l’article 91, apartat primer del ROF, per
unanimitat amb els deu vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat,
Francesc Boïgues Codina, Mercè Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Oriol Amargant
Bosch, Gemma Iglesias Franch,, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit i Francesc
Xavier Farres Berenguer, 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
3.- Donar compte de les resolucions dictades entre el 17 de novembre al 19 de
gener de 2017
Es dóna compte dels resolucions d’alcaldia dictades entre el 17 de novembre al 19 de
gener de 2017, que es relacionen a continuació:
Nº
Decret
439

Data Destinatari/Interessat
17/11/2016 SERRAMITJA GARANGOU, SL

440

17/11/2016 J.BOSCH FUSTERIA

441

17/11/2016 ALCALDIA

442

17/11/2016 FUSTERIA SERRAMITJA

443
444

17/11/2016 TALLERS ASPIRACIO S-L
21/11/2016 ALCALDIA

445

21/11/2016 ENERGI

Assumpte
INHUMACIO CEMENTIRI MUNICIPAL
ADJUDICACIO TREBALLS SUBSTITUCIO VIDRES
DESPATX DE SECRETARIA
ORDRE TRANSFERÈNCIA REBUTS ESCOLA
MUSICA - NOVEMBRE'16
COL·LOCACIÓ DE DUES FUSTES A LES TAULES
DE LES OFICINES AJUNTAMENT
AUTOMATITZACIO PORTES ACCES CEMENTIRI
MUNICIPAL
PAGAMENT A JUSTIFICAR BIBLIOTECA
ADJUDICACIO REDACCIO PROJECTE EXECUTIU
MILLORES EFICIENCIA ENERGETICA
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22/11/2016 ALCALDIA

447

22/11/2016 E.JUSTICIA

448

22/01/1900 MIRALLS I VIDRES SOLAR, S.A.

449

23/11/2016 INSTAFOC BARCELONA S.L

450

23/11/2016 DIPUTACIO DE GIRONA

451

24/11/2016 MARTA MADEO SALVA

452

24/11/2016 ALCALDIA

453

29/11/2016 SERRAMITJA GARANGOU, SL

454
455
456

29/11/2016 SERRAMITJA GARANGOU SL
29/11/2016 SERRAMITJA GARANGOU SL
30/11/2016 CELLERA CF

457
458
459
460
461

30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016

462

02/12/2016 VICTOR GALLART CARLES

463

07/12/2016 NOVATILU

464

07/12/2016 DEPT MEDI AMBIENT GENCAT

465

07/12/2016 ALCALDIA

466
467

09/12/2016 CEIP JUNCADELLA
12/12/2016 ALCALDIA

468

12/12/2016 PERE BOADA COMAS

469

12/12/2016 MARTA MADEO SALVA

470
471
472
473

12/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
15/12/2016

474

15/12/2016 SERRAMITJA GARANGOU S.L

475

15/12/2016 SERRAMITJA GARANGOU S.L

476
477
478

15/12/2016 SERRAMITJA GARANGOU S.L
16/12/2016 ALCALDIA
19/12/2016 SALVADOR COLL ROURA

PORT NARBONNE
ACCIO CULTURAL CELLERA
MERCE VILARMAU
ALCALDIA
ALCALDIA

PERE BOADA COMAS
ALCALDIA
ALCALDIA
JORDI CASAPONSA

GENERACIO DE CREDIT
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PINTAR
OFICINES AJUNTAMENT
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PORTA
VIDRE
RELACIO CLASSIFICADA OFERTES
PRESENTADES CT SERVEIS MANTENIMENT
DELS EXTINTORS
SOL·LICITUD PART PENDENT PART SOBRANT
PUOSC ANUALITAT 2014
ATRIBUCIO TEMPORAL DE FUNCIONS A LA
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
INICI EXPEDIENT POTESTAT INVESTIGACIO
TITULARITAT I MORFOLOGIA CAMI DE CAN
BORDICH
SOL·LICITUD INHUMACIO CEMENTIRI
MUNICIPAL
CONCESSIO COLUMBARI CEMENTIRI
MUNICIPAL 24 SERIE 5
INHUMACIO CEMENTIRI MUNICIPAL
CESSIÓ EQUIPAMENT MUNICIPAL
EXP SUBSANACIO DEFICIENCIES OBRA NUCLI
ANTIC
CESSIÓ EQUIPAMENT MUNICIPAL
PAGAMENT A JUSTIFICAR
CONV CONSELL DE GOVERN MUNICIPAL
CONV JUNTA DE GOVERN LOCAL
CONCESSIO EXCEDENCIA PER
INCOMPATIBILITAT
ADJUDICACIO CT MENOR SUBMINISTRAMENT
MOBILIARI URBA
SOLICITUD
SUBVENCIO
FRANGES
DE
PREVENCIO INCENDIS FORESTALS
ORDRE TRANSFERÈNCIA REBUTS ESCOLA
MUSICA - DESEMBRE'16
CESSIO PAVELLO MUNICIPAL ESPECTACLES
DE NADAL
EXP MODIFICACIO DE CREDIT
CONTRACTE MENOR OBRES ARRANJAMENT
DE CARRERS
NOMENAMENT SECRETARIA DEL REGISTRE
CIVIL
CONTRACTE MENOR REDUCTOR DE
VELOCITAT
CONV CONSELL
CONV JGL
ALTA CENS ANIMALS DE COMPANYIA
SOL·LICITUD INHUMACIO CEMENTIRI
MUNICIPAL
SOL·LICITUD INHUMACIO CEMENTIRI
MUNICIPAL
SOL·LICITUD INHUMACIO CEMENTIRI
MUNICIPAL
ATORGAMENT AJUT SOCIAL
RETORN FIANÇA DE RESIDUS OBRA MENOR -
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479

20/12/2016 ALCALDIA

480

20/12/2016 DISSRUT VIAL S.L

481

20/12/2016 MARC FERRES BIROSTA

482

20/12/2016 NARCÍS VILA BOHIGAS

483
484
485
486

20/12/2016 CELLERA CF
22/12/2016 ALCALDIA
23/12/2016 ALCALDIA
CENTRE CULTURAL
28/12/2016 PARROQUIAL

487

28/12/2016

488
489

28/12/2016
29/12/2016

490
491
492

30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

493

30/12/2016

494
495
496
497

30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

1
2
3
4

05/01/2017
05/01/2017
09/01/2017
10/01/2017
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10/01/2017

6
7
8
9

11/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017

10
11
12
13
14

13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017

15

13/01/2017

16

17/01/2017

17

18/01/2017

REFORMA DEL BANY
INICI EXP APROVACIO PRESSUPOST 2017
CONTRACTE MENOR PER SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL VIÀRIA
RETORN FIANÇA DE RESIDUS OBRA MENOR REFORMA DEL BANY
RETORN FIANÇA DE RESIDUS OBRA MENOR REFORMA DEL BANY
CESSIÓ EQUIPAMENT MUNICIPAL SOLSTICI
ROCK
CONV PLE EXT
ATORGAMENT AJUT SOCIAL

ATORGAMENT SUBVENCIO NOMINATIVA
AJUDICACIO CONTRACTE SERVEIS
INSTAFOC BARCELONA S.L
MANTENIMENT EXTINTORS
ADJUDICACIO CONTRACTE SERVEIS GESTIO
JDA ASSESSORS CONSULTORS LABORAL MESOS DES,GEN I FEBRER
ALCALDIA
AMORTITZACIO ANTICIPADA DEL PRESTEC
CONSELL COMARCAL DE LA
ATORGAMENT BONIFICACIONS COMPOSTATGE
SELVA
CASOLA
AMICS DE L'ENTORN
ATORGAMENT SUBVENCIO NOMINATIVA
ALCALDIA
APROVACIO DE FACTURES
COMUNICACIO ABSENCIA TEMPORAL
TERESA PRAT GARANGOU
SECRETARIA INTERVENTORA
ESTRUCTURES METALIQUES
INCOACIO EXP RESCISSIO CONTRACTE OBRES
QUINTANA
COBERTA DEL PAVELLO
ALCALDIA
DELEGACIO FUNCIONS ALCALDIA
ALCALDIA
CONV JGL
ALCALDIA
CONV CONSELL
ANY 2017
ANTÒNIA GONZALEZ DELGADO ALTA CENS ANIMALS DE COMPANYIA
SERRAMITJA GARANGOU S.L
INHUMACIO CEMENTIRI MUNICIPAL
SÒNIA SOLDEVILA ANDÚJAR
BAIXA ESCOLA BRESSOL_QUIM VAZQUEZ
SONIA CAPARROS
AMPLIACIO JORNADA
JORDI SERRAMITJA
GARANGOU
ESMENAR DEF COMUNICACIO OBRES
ORDRE TRANSFERÈNCIA REBUTS ESCOLA
ALCALDIA
MUSICA - GENER'16
ALCALDIA
INICI EXPEDIENT REVOCACIÓ SUBVENCIÓ
ALCALDIA
CONV JGL 17 DE GENER DE 2017
ALCALDIA
CONV CONSELL MUNICIPAL 17/01/2017
GRATIFICACIO ASSUMPCIO FUNCIONS DE
ALCALDIA
SECRETARIA INTERVENCIO
MARIONA HOSTA FRANCH
ALTA CENS ANIMALS DE COMPANYIA
MARTA MADEO SALVA
ATRIBUCIO TEMPORAL DE FUNCIONS
AGRIMARES, SL
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR
SÒNIA CAPARROS
PAGAMENT A JUSTIFICAR - ESCOLA BRESSOL
GRATIFICACIO ASSUMPCIO FUNCIONS DE
TERESA PRAT GARANGOU
SECRETARIA INTERVENCIO
ACORD RENUNCIA PARCIAL I COMPENSACIÓ
ALCALDIA
FEDER 07-13
ESMENAR DEF OBRA MAJOR - CONSTRUCCIO
ALBERT SARSANEDAS
HABITATGE
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19/01/2017 ALCALDIA

CONV PLE ORDINARI

El Ple en pren coneixement.
4.- PROPOSTA PER ACCEPTAR LA PRESA DE POSSESIÓ DEL SR. AMADEU
BREVA TEIXIDÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR EN SUBSTITUCIÓ DE LA SRA.
SÒNIA GOMEZ MAHUGO
Exp. 01 08 002 57 2016
Vist que l'Ajuntament, per Acord del Ple celebrat en sessió ordinària de data 22 de
novembre de 2016, va acordar la presa de coneixement de la renúncia voluntària de la
Sra. Sònia Gómez Mahugo del lloc de Regidora 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 9 de desembre de 2016 (RS 2-2016-001694) va sol·licitar a la
Junta Electoral General que li fossin enviades les credencials del Sr. Amadeu Breva
Teixidó, següent en la llista de les eleccions municipals celebrades en data 24 de maig
de 2015.
Aquestes credencials van ser rebudes per l'Ajuntament el dia 5 de gener de 2017 (RE
1-2017-00069-1) d'entrada en el Registre General de l'Ajuntament.
En data 16 de gener de 2017 es va notificar fefaentment al Sr. Amadeu Breva Teixidó
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.
El Ple de la corporació per unanimitat dels seus membres assistents ACORDA:
PRIMER.- Acceptar la presa de possessió del Sr. Amadeu Breva Teixidó del càrrec de
Regidor de CAM-AM de l'Ajuntament de la Cellera de Ter en substitució de la Sra.
Sònia Gómez Mahugo després de la renúncia voluntària d'aquesta.
I per a això i complint amb el procediment legalment establert, l'Alcalde passa a
preguntar al Sr. Amadeu Breva Teixidó si:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de Regidor 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»
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El Sr. Amadeu Breva Teixidó contesta a la pregunta: Per imperatiu legal, Sí ho
prometo.
El Sr. Amadeu Breva s’incorpora a la sessió.
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA Nº489/2016 DE 29 DE
DESEMBRE DE 2016 D’AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE PRÈSTEC
Presenta la proposta el regidor d’economia qui explica que es va concertar un préstec
pont amb caixabank per atendre el pagament de les despeses del projecte
subvencionat pel FEDER, era un avançament de diners mentre no arribava la
subvenció, a finals de l’any 2016 es van presentar els documents justificatius de les
despeses executades i en data 28 de desembre de 2016 es va rebre una part de la
subvenció del Fons FEDER per import de 107.295,62€, automàticament es va procedir
a amortitzar una part del préstec, no hi van haver comissions de cancel·lació, perquè
així ho fixen les condicions del préstec. Amb aquesta amortització es reduirà
l’endeutament de l’ajuntament a 31.12.2016.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia nº489/2016 de 29 de desembre de 2016
d’amortització anticipada d’un préstec i que transcrit literalment diu:
“DECRET D’ALCALDIA Nº489/2016
Assumpte:- Ordre d’amortització anticipada de prèstec.
Exp. 01 05 003 120 2015

Antecedents
1.-Aquest ajuntament tenia concedida per la Unió Europea, fons FEDER (resolució
GRI/2798/2011, de 24 de novembre, publicada en el DOGC nº6017 de 1 de desembre
de 2011) en el marc del programa operatiu FEDER període 2007-2013:” una
subvenció per un import de 319.552,45€ del programa “Viure el Poble i més” pel
projecte “obert al riu, a la gent i a la natura. Coneix la Cellera de Ter.
2.- Que atès que el projecte s’havia d’executar abans del 31/12/2015, si bé la
subvenció no es prèvia ingressar abans de dos anys de la seva justificació i per evitar
tensions importants de tresoreria, en data 26 d’octubre de 2015 es va iniciar expedient
per la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per l’import de la subvenció:
319.552,45€.
Per acord del Ple de data 24 de novembre de 2015 es va acordar concertar l’operació
de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb CaixaBank, amb les següents
condicions financeres:
Termini (10 anys)
Termini de carència
Tipus de referència (trimestral)
Tipus d’interès
Comissió d’obertura
Comissió d’estudi

Caixabank
120 mesos
24 mesos
Euribor 3 mesos
1,01%
0%
0%
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Comissió de cancel·lació anticipada (condició mínima 0%)
Intervenció de l’operació
Revisió
Disposició
Tipus d’amortització

0%
Fedatari públic municipal
Trimestral
Immediata
Constant/lineal

3.- Amb data 15 de desembre de 2015 es va formalitzar el contracte de préstec amb
número: 9620.314.31827905.
4.- Vist que en data 28 de desembre de 2016 hem rebut del Fons FEDER l’ingrés de
107.295,62€, corresponent a una part de la subvenció concedida pel projecte “obert al
riu, a la gent i a la natura. Coneix la Cellera de Ter.” del programa Viure el Poble i més
En ús de les facultats legalment atribuïdes RESOLC:
Primer.- Ordenar el pagament de la quantitat de 107.295,62€ en concepte
d’amortització anticipada del préstec nº9620.314.31827905 formalitzat amb data 15 de
desembre de 2015 amb l’entitat bancària Caixabank amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 011 91301 del pressupost municipal vigent.
Segon:- Comunicar-ho els serveis de tresoreria municipal i a l’entitat
Caixabank.”

bancària

El Ple en pren coneixement.
6.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 469/2016 DE
NOMENAMENT DE SECRETARI DEL REGISTRE CIVIL DE LA CELLERA DE TER
Presenta la proposta el Sr. Alcalde qui explica que l’administratiu en excedència Sr.
Victor Gallart, també exercia les funcions de secretari del registre civil que s’ha hagut
de procedir a cobrir el seu lloc de treball i a nomenar un nou secretari del registre civil.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
Per Decret d’Alcaldia nº469/2016 de data 12 de desembre de 2016 es va acordar el
que transcrit literalment diu:
“DECRET NÚM. 469/2016
Identificació de l’expedient: Nomenament de secretari del registre civil de la Cellera de Ter
Atès que el secretari del registre civil de la Cellera de Ter, Sr. Victor Gallart Carles, ha estat
declarat en excedència voluntària per incompatibilitat, del seu lloc de treball d’administratiu de
l’ajuntament de la Cellera de Ter per fi de contracte.
Atesa la necessitat de nomenar urgentment, dins el personal depenent d’aquest ajuntament,
un/a secretari/a encarregat del registre civil del municipi de la Cellera de Ter
Atès que la treballadora Sra. Marta Madeo Salvà, que ocupa el lloc de treball d’administrativa
de l’ajuntament es considera la persona idònia per assumir aquestes tasques.
Vist allò que disposa l’article 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i de
Planta Judicial, quant a la competència de l’Ajuntament en la designa de la persona que ha
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d’ostentar la secretaria del Registre Civil en municipis amb una població inferior a 7000
habitants.
En ús de les facultats legalment atribuïdes, RESOLC:
Primer.- Nomenar a la Sra. Marta Madeo Salvà amb DNI: 77920245V secretaria del registre
civil del municipi de la Cellera de Ter, en substitució del Sr. Víctor Gallart Carles, amb efectes a
partir del dia d’avui
Segon:- Ratificar el present acord al pròxim ple que es celebri.
Tercer.- Notificar aquest nomenament al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.”

Per tot això es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificar el contingut íntegre del Decret d’Alcaldia nº469/2016 de data 12 de
desembre de 2016 que s’ha transcrit anteriorment.
SEGON.- Ordenar l’arxiu d’aquest acord de ratificació a l’expedient corresponent
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els onze vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc
Boïgues Codina, Mercè Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Oriol Amargant Bosch,
Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Amadeu Breva
Teixidó, Francesc Xavier Farres Berenguer i Albert Melian Clot.
7.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 016/2017
D’ACORD RENÚNCIA PARCIAL I COMPENSACIÓ FEDER 07-13
Presenta la proposta el regidor d’Economia i Hisenda qui explica que la subvenció del
FEDER passa per unes auditories, que auditen si l’execució s’ha portat a terme
correctament d’acord amb els criteris que marquen les normatives europees, aquestes
auditories són molt primmirades i sempre acaben trobant algunes deficiència, moltes
d’elles s’han pogut resoldre en el tràmit d’al·legacions, per exemple manca fotografia
logotip del feder.. però en el malaurat contracte de les obres del casc antic ens van dir
que un dels criteris de valoració de la licitació no estava prou definit i era massa
subjectiu, en concret el criteri referent a les millores, consideren que no estava ben
definida la valoració que s’aplicaria, malgrat que la valoració va ser totalment objectiva,
prova d’això és que cap de les empreses licitadores va formular-hi al·legacions, no
obstant per aquest fet ens van aplicar una penalització del 25%, que considerem del
tot excessiva. Això significa que dels 309.000€ subvencionats, la penalització
correspon a 41.000€, per tan de tota la quantia que s’havia de justificar ens han exclòs
una part, el haver justificat menys, la part que vam rebre de la Generalitat
corresponent el 15% del total de la subvenció del projecte s’ha de retornar la part
proporcional, uns 12.000€. En aquest acord es proposa que aquests 12.000€ es restin
de la part que ens falta rebre de la subvenció.
Des de secretaria i des de l’assessorament jurídic que hem tingut, hem fet moltes
al·legacions, hem buscat mil maneres per justificar.
Pren la paraula el regidor Sr. Francesc Xavier qui manifesta que s’havia parlat que
l’empresa que havia dirigit el procediment, se li podria exigir alguna cosa, i que es
presentarien noves al·legacions.
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Contesta el Sr. Alcalde qui manifesta que sí, que inclús es va anar a buscar un expert
en contractació que ens havíem recomanat per ser un dels millors. I els que ens va dir
va ser que les al·legacions que s’havien presentat des de secretaria estaven molt bé i
que es limitava a engreixar-les amb jurisprudència, però que l’estructura anava en
bona direcció. Però tampoc no va ser suficient.
Pren la paraula el regidor d’economia qui manifesta que aquest fet provoca que una
part del projecte no estarà finançada, això implica que en comptes d’assumir,
l’ajuntament, un 35% del cost total de la despesa, assumirem una mica més. A nivell
de tresoreria no n’hi haurà problemes, perquè aquests diners es van avançar amb el
préstec, del que ens paguin no en farem prou per cancel·lar el préstec i haurem
d’estirar de recursos propis.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
Per Decret d’Alcaldia nº016/2017 de data 19 de gener de 2017 es va acordar el que
transcrit literalment diu:
“DECRET NÚM. 016/2017
Assumpte: Acord renúncia parcial i compensació FEDER 07-13
EXP: subvenció Projecte FEDER G0034623, “Oberts al riu, a la gent i a la natura. Coneix La
Cellera de Ter”, del programa europeu “Viure al Poble Més 2011”

ANTECEDENTS
Que per Resolució GRI/2798/2011, de 24 de novembre, publicada en el DOGC nº6017
de 1 de desembre de 2011, se’ns va concedir una subvenció en el marc del Programa
Operatiu FEDER, període 2007-2013: “Viure al Poble Més” pel projecte “Oberts al riu,
a la gent i a la natura. Coneix la Cellera.”
S’han executat totes les actuacions previstes en l’operació, en el sentit previst en la
memòria inicial i en la modificació aprovada per la DGAL en resolució del dia
20/11/2015. “Oberts al riu, a la gent i a la natura. Coneix la Cellera” va presentar-se al
programa Viure al poble més amb l’ambició d’impactar de manera determinant sobre
l’activitat econòmica i el desenvolupament de la Cellera de Ter i el seu entorn. Les
actuacions, van englobar-se dins una estratègia que pretenia potenciar el turisme de la
població, en base al potencial real de visitants que implica tenir varies rutes turístiques
d’èxit que travessen el municipi i en base a potenciar i recuperar el patrimoni local tant
històric com natural.
Tanmateix, el projecte tenia diversos objectius més específics. En primer lloc, va ser
un projecte que pretenia la consolidació de comerços i establiments de restauració i
créixer en base a la major afluència de visitants. La finalitat última era garantir el
creixement dels sectors serveis lligats al comerç i al turisme, mitjançant la recuperació
i valorització del patrimoni local, tan de caràcter històric com natural. En aquest sentit,
una prioritat de la Cellera de Ter va ser la d’obrir el municipi al riu per convertir la seva
llera en un espai obert, de caràcter lúdic i que es convertís en un element de reclam i
promoció turística, sobretot aprofitant les sinèrgies de la via verda Olot-Girona.
Per tal de complir aquests objectius, dins el període del FEDER 2007-13 s’han
desenvolupat diverses actuacions, que es concreten a la llista següent:
a. Adquisició de terreny a la Riba del riu Ter, neteja i accés
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b. Adequació i ordenació dels usos de les ribes del Ter
c. Actuació integral de regeneració urbana (sobre el nucli antic del municipi)
d. Redacció projecte tècnic executiu carrers casc antic i direcció d’obra
e. Senyalització, rutes, elements d’interès turístic
f. Creació de punts d’informació –Escoles del Pasteral
g. Promoció del municipi i els seus atractius turístics (web, difusió,...).
En definitiva, el conjunt d’actuacions cofinançades pel programa operatiu del FEDER
han permès la creació d’una sèrie de pols d’atracció (llera del riu Ter, rutes turístiques,
regeneració i embelliment del nucli antic, etc.) i la difusió d’aquests elements.
L’operació per tant, ha sigut executada en la seva integritat i segons allò previst en el
document vigent (modificació aprovada per la DGAL data 20/11/2015), ha assolit els
objectius previstos i ha tingut un enorme impacte sobre el municipi i el
desenvolupament turístic i econòmic de la Cellera de Ter.
Contribueix per tant a l’assoliment de les prioritats definides per l’Ajuntament de la
Cellera de Ter i en el programa operatiu del FEDER 2007-13, per tot allò que respecta
a la regeneració urbana, la millora del turisme al servei de la ciutadania, la valorització,
recuperació i conservació del patrimoni local i ha contribuït també a l’equilibri territorial
de Catalunya
Que a resultes de l’auditoria 1 de verificació administrativa realitzada sobre la despesa
certificada a 31 de desembre de 2015 del projecte FEDER “Oberts al riu, a la gent i a
la natura. Coneix La Cellera de Ter” l’import total certificat és de 555.733,20 €, enlloc
dels 639.104,90€ concedits inicialment, segons el següent detall:
Import elegible
Despesa elegible inicial
Despesa certificada final
Despesa no certificada

639.104,90€
555.733,20€
83.371,70€

Import subvenció
(50% import elegible)
319.552,45€
277.866,60€
41.685,85€

Per tot lo exposat, i en virtut de les facultats que m’han estat atribuïdes, RESOLC:
Primer:- Aprovar la renúncia parcial i disminució en l’import de 83.371,70 € de
despesa elegible del projecte G0034623, “Oberts al riu, a la gent i a la natura.
Coneix La Cellera de Ter”, en el marc del programa europeu “Viure al Poble Més
2011”, restant finalment el projecte per un import total certificat de 555.733,20 €, enlloc
dels 639.104,90 € concedits inicialment, el que comporta una renúncia parcial de la
subvenció de FEDER (PO Catalunya 2007-2013), Eix 4 (50% sobre el import elegible)
de 41.685,85 €.
Segon:-- Que en relació al projecte GO34623 indicat, aquest Ajuntament de La Cellera
de Ter ha certificat una DESPESA TOTAL ELEGIBLE de 555.733,20 €, el que equival
a una subvenció FEDER (50% del import total elegible) de 277.866,60 € (crèdit a
favor de l’Ajuntament de La Cellera de Ter).
Per altra banda, aquest Ajuntament va rebre, per part del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, en concepte de bestreta (a compte del import
final que resultés de dita subvenció FEDER), l’import de 95.865,74 € (equivalent al
15% sobre l’import inicial concedit, això és, sobre 639.104,90 €).
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Havent resultat finalment un import certificat (elegible) de 555.733,20 €, el que
equivaldria a una bestreta de 83.359,98 €, correspon la devolució de la diferència, és a
dir, del import de 12.505,76 €.
Que en data 28 de desembre de 2016 es va rebre part del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, la quantitat de 107.295,62€ em
concepte de les certificacions 3014L i 1015L de la subvenció FEDER, quedant només
pendent d’abonar la última certificació 3115L de 170.570,99€
Per tot plegat, s’acorda SOL·LICITAR al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, la COMPENSACIÓ del import del deute (12.505,76 €) amb
l’import del crèdit a favor d’aquest Ajuntament (170.570,99 €), sol·licitant que, un cop
acordada dita compensació, es procedeixi a l’abonament a l’Ajuntament de La Cellera
de Ter del import resultant, això és, del import de 158.065,22 €”.
Per tot això es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificar el contingut íntegre del Decret d’Alcaldia nº016/2017 de data 19 de
gener de 2017 que s’ha transcrit anteriorment.
SEGON.- Ordenar l’arxiu d’aquest acord de ratificació a l’expedient corresponent
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els onze vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc
Boïgues Codina, Mercè Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Oriol Amargant Bosch,
Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Amadeu Breva
Teixidó, Francesc Xavier Farres Berenguer i Albert Melian Clot.
8.- PROPOSTA PER APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA CELLERA DE TER – SÒL NO
URBANITZABLE (EXP. 01 11 006 21 2016)
Presenta la proposta el Sr. Alcalde qui explica que fa unes setmanes es va fer
l’aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries en sòl no
urbanitzable, es va enviar als diferents departaments per tal de que emetessin el
corresponent informe, el departament d’agricultura i territori sostenibilitat van enviar
esmenes perquè s’incorporessin en el text definitiu, n’hi ha algunes que s’han
incorporat i n’hi ha algunes que s’ha decidit conjuntament amb l’arquitecte que encara
ho podíem defensar una mica més i no s’han inclòs. El text que aprovem avui s’ha
enviat a Urbanisme per la seva aprovació definitiva, som conscients que les esmenes
que no hem incorporat pot ser que no ens les acceptin i ho haguem d’incorporar i ens
demani un text refós. Les modificacions que s’han incorporat són a nivell d’edificis,
canals, camins de zones forestal i de separacions de barraques.
A nivell d’edificis es diu que en sòl no urbanitzable s’hi pot construir un edifici nou
sempre que estigui associat a una explotació ramadera, forestal o agrícola, la qual s’ha
de demostrar. Des de serveis tècnics s’ha considerat que aquesta norma té sentit en
llocs com Lleida, la Manxa on hi ha explotacions molt grans i on la família que explota
un terreny allunyat no pot desplaçar-se cada dia i és necessari tenir l’habitatge al
costat de l’explotació, però un lloc com la Cellera, per les dimensions que té i la
distància entre el nucli urbà i el sòl no urbanitzable, no és tan necessari i amb la
finalitat de preservar el sòl no urbanitzable i no anar-lo empastifant de petites cases,
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ens hem agafat el redactat de la llei que ens diu que es poden permetre edificacions,
poder no és haver, és per això que nosaltres dins l’àmbit de les nostres competències
hem de decidit no permetre aquestes edificacions.
A nivell de camins la normativa actual ens deia que els camins públics són aquells que
surten dibuixats als plànols cadastrals o el mapa normatiu, però els mapes cadastrals
no són exhaustiu i el mapa normatiu no és exacte, per altra banda estem treballant en
la redacció d’un inventari de camins, on poden sorgir camins nous que s’haurien de
reconèixer en la normativa urbanística, per això proposem un nou redactat que digui
que són camins públics els que figuren en els mapes cadastrals, en el mapa normatiu
o aquelles que es pugui acreditar de manera documental la seva propietat pública.
Quan tinguem redactat el POUM creiem que ja podrem disposar d’aquest inventari de
camins públics i llavors ja podrem fer un pla especial i incorporar-ho al planejament.
Pel que fa les basses i als canals, tenim la problemàtica que el canal de la bures està
molt brut i és perillós, s’ha afegir la obligació de que els propietaris de canals i basses
han de vetllar per la seva seguretat, neteja i bona imatge.
Referent als terrenys forestal, la normativa actual era molt restrictiva, s’ha obert la
possibilitat de que els propietaris que vulguin puguin fer explotació forestal per fer
biomassa per exemple.
Pel que fa les separacions de barraques d’eines, animals.. la normativa actual establia
unes distància mínimes de separació amb camins i parcel·les veïnes, amb la
modificació de la normativa es limita l’alçada de les casetes a 3 metres, i la distància
entre finques veïnes serà com a mínim de tres metres, de manera que no es puguin fer
ombra.
Pren la paraula el regidor Sr. Francesc Xavier qui manifesta que potser també s’hauria
de regular com han de ser les barraques. L’alcalde contesta que ja s’ha definit en la
normativa, com han de ser, però s’aplicaria per les barraques que es construeixen a
partir d’ara, les que ja estan construïdes és difícil.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta
Antecedents
_
Primer:- Mitjançant acord del Ple de data 26 d’abril de 2016 es va aprovar inicialment
la modificació puntual nº 01 11 006 21 2016 de les normes subsidiàries de la Cellera
de Ter, relativa al Sòl no urbanitzable, sotmetent-se al tràmit d’informació pública pel
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de publicació del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona nº 95 de 19 de maig de 2016, en el
Diari el Punt Avui de 12 de maig de 2016, al tauler d’edictes i a la web municipal
www.lacelleradeter.cat en què ha romàs exposat al públic.
__
Segon.- Així mateix, després de l’aprovació inicial de l’esmentat instrument, es van
sol·licitar els següents informes sectorials:
Organisme
Aigües
Geològic
Medi Ambient
Mobilitat

Registre de sortida
2-2016-000647-2
2-2016-000647-2
2-2016-000647-2
2-2016-000647-2

Data de sortida
24/05/2016
24/05/2016
24/05/2016
24/05/2016
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Desenvolupament rural
Agricultura

2-2016-000647-2
2-2016-000647-2

24/05/2016
24/05/2016

S’han rebuts els següents informes:
Organisme
Geològic
Medi Ambient

Registre d’entrada
1-2016-001564
1-2016-001385

Data d’entrada
19/08/2016
15/07/2016

Desenvolupament
rural
Agricultura

1-2016-001564

19/08/2016

1-2016-001564

19/08/2016

Contingut de l’informe
Favorable
Favorable amb
observacions
Favorable amb
consideracions
Amb consideracions

Transcorregut el termini d’un mes sense que l’Agència Catalana de l’Aigua i el
Departament de Mobilitat hagin emès els informes corresponents, d’acord amb el que
disposa l’article 83.3 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú es prossegueixen les actuacions.
L’arquitecte municipal en relació al contingut dels informes rebuts dels diferents
organismes sol·licitats i de les consideracions efectuades informa del següent:
“Departament de Territori i Sostenibilitat. Informe signat per Josep Maria Dacosta
Oliveres de 9 d’agost de 2016. Fa unes consideracions respecte el redactat no
normatiu, relatives a qüestions de la normativa vigent (punt 1.6 “Normativa vigent”). Pel
que fa a la Normativa proposada s’incorporen les observacions relatives a l’articulat.
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació. Informe signat per Javier
Castellanos Fernández de 12 d’agost de 2016. S’incorporen les prescripcions de
l’informe excepte les següents:
“afegir que esta permesa la construcció d’habitatge familiar o per allotjament de
persones temporeres sempre que estigui vinculat a explotacions agrícoles,
ramaderes i forestals i en general rústica d’acord amb l’art, 47.6b del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
“la distància de les edificacions a límits no hauria de superar l’alçada de
l’edificació”.
“no limitar l’ocupació màxima ni en superfície ni en planta en els magatzems
agrícoles, hivernacles, construccions ramaderes, centres de jardineria i
construccions forestals.”
En primer lloc atenent al redactat de l’article 47.6a del Text refós de la llei d’urbanisme a
l’establir una relació de les noves construccions que es poden admetre en el sòl no
urbanitzable, utilitza una forma de verb discrecional. És a dir autoritza, no obliga, a
admetre. Per tant no té caràcter obligatori. No obstant al marge d’aquest caràcter
obligatori o discrecional convé tenir en compte les repercussions en cada àmbit
territorial municipal sota els imperatius derivats del principi d’utilització racional dels
recursos naturals.
El sòl agrícola de La Cellera és una plana en continuïtat amb el teixit urbà. La
construcció de nous habitatges en aquesta plana justificades per necessitats
d’explotació agrícola o per allotjament de persones temporeres no té fonament pels
següents motius: (1) L’ocupació de sòl destinat a la construcció de nous habitatges
repercutiria en una disminució de la superfície destinada a l’ús agrícola, (2) la distància
entre un camp i un habitatge situat en el sòl urbà és escassa i (3) la incidència en el
paisatge de nous habitatges en mig de la plana provocaria impactes negatius.
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Per aquest motius es proposa restringir l’ús d’habitatge als edificis inclosos en el
Catàleg de masies i cases rurals.
De conformitat amb l’article 58.9b del TRLUC el planejament general, en el sòl no
urbanitzable regula els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles. Establir
condicions edificatòries és establir paràmetres bàsics de les edificacions admissibles i
per tant una imposició de la Llei. I al marge d’aquesta consideració regular paràmetres
per a les edificacions és establir criteris d’ordre i de control en l’impacte paisatgístic. No
obstant s’afegeix en la Normativa proposada per els coberts i magatzems agrícoles, les
construccions ramaderes i les forestals la possibilitat que mitjançant un Pla especial
urbanístic s’estableixen altres condicions d’edificacions de forma justificada.”
Tercer.- Durant el període d’informació pública ha estat presentada una al·legació:
Nom i Cognoms
Sr. Albert Pont Linde

Núm. Registre entrada
RE 1-2016-001143

Data
09/06/2016

Quart:- Al respecte de l’al·legació presentada l’arquitecte municipal en data 5 de juliol
de 2016 ha emès informe que transcrit literalment diu:
“La que subscriu en qualitat d’arquitecta municipal, en relació a l’assumpte de
referència, emet el següent
INFORME:
La Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de La Cellera –
“Regulació del sòl no urbanitzable” es va aprovar inicialment, pel Ple de l’Ajuntament de
La Cellera en data 26 d’abril de 2016. De conformitat amb l’establert a l’article 85 del DL
1/2010 es va sotmetre a informació pública durant un mes. L’edicte es va publicar al
BOP de Girona núm. 95 de 19 de maig de 2016.
Durant el període d’informació pública s’ha presentat la següent al·legació:
Al·legació presentada per ALBERT PONT LINDE, amb DNI 77919579H en
representació de Explotacions Ramaderes Girona SL, amb seu al Pla de Vall, 13.
17165 La Cellera de Ter
RE 1-2016-001143-1 de 09/06/2016
Exposa:
Que és titular de l’explotació ramadera ubicada a la finca “La Vinya”, la
qual disposa de Llicència Ambiental.
Que la Modificació puntual en tràmit determina que les separacions
mínimes a límit de propietat de les noves implantacions de les
construccions ramaders ha de ser 10 metres.
Que per efectuar obres de millora i de canvis d’orientació productiva de
l’actual explotació ramadera necessita cobrir l’espai que hi ha entre les
dues naus que conformen l’activitat. Que aquest espai està a menys de
10 metres del límit de propietat, està a 7 metres per la qual cosa
Demana:

Que en les construccions ramaderes preexistents, entenent aquestes
com les que estan inscrites als llibres Registre del DAAM i en disposició
de la preceptiva llicència municipal s’admeti una separació de 7 metres a
límit de finca.
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Resposta:

La Disposició Transitòria Primera de la Modificació en tràmit admet
l’ampliació de les granges en funcionament en la data d’aprovació inicial
de les Normes Subdividiries encara que no compleixin la condició de
finca mínima. L’objectiu és el de possibilitar la seva continuïtat i millora.
No hi ha cap inconvenient en permetre per aquests granges una
separació a partió menor.

Per tant, es proposa ampliar el redactat de la Transitòria Primera amb el següent
contingut:
“....Les separacions a partió de les ampliacions es podran reduir fins a 7
metres per necessitats tècnic-econòmiques de l’explotació.”

Consegüentment, a la vista de la documentació que integra l’expedient i els informes
emesos pels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, en l’exercici de les competències
que té atribuïdes en virtut de l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, i article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, el Ple d’aquesta Corporació municipal, es proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels següents ACORDS:
_
PRIMER.- Resoldre les al·legacions presentades en base a l’informe de l’arquitecte
municipal de data 5 de juliol de 2016, i que s’incorpora al present acord com a
motivació, en conseqüència ampliar el redactat de la Transitòria Primera amb el
següent contingut:
“....Les separacions a partió de les ampliacions es podran reduir fins a 7
metres per necessitats tècnic-econòmiques de l’explotació.”
SEGON.- Incorporar en la normativa les observacions del Departament de Territori i
Sostenibilitat, en informe de data 9 d’agost de 2016, relatives a l’articulat normatiu.
TERCER:- Incorporar parcialment les prescripcions del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació en informe de data 12 d’agost de 2016, d’acord amb
l’informe de l’arquitecte transcrit en l’apartat segon del present acord.
QUART: Aprovar provisionalment la modificació puntual nº 01 11 006 21 2016 de les
Normes Subsidiàries de Planejament de la Cellera de Ter, relativa al Sòl no
urbanitzable, amb la incorporació de les modificacions resultants dels apartats
anteriors pel que fa a les al·legacions presentades i els informes sectorials rebuts.
_
CINQUÈ.- Complerts els esmentats tràmits, elevar l’expedient degudament diligenciat,
juntament amb els informes, a la Comissió Territorial d’Urbanisme, per a la tramitació
subsegüent, i aprovació definitiva, si procedeix.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels membres assistents
amb els onze vots favorables dels regidors Srs. David Sarsanedas Serrat, Francesc
Boïgues Codina, Mercè Vilarmau Martín, Narcís Pou Martí, Oriol Amargant Bosch,
Gemma Iglesias Franch, Sergi Guardiola Planas, Jaume Salas Orrit, Amadeu Breva
Teixidó, Francesc Xavier Farres Berenguer i Albert Melian Clot.
9.- Assumptes urgents
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No n’hi ha
10.- Informacions d’alcaldia
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui informa del següent:
 Que les negociacions amb el bisbat pel lloguer del terreny de la rectoria van bé,
només falta rebre la seva proposta econòmica de lloguer per escrit. Agrair al
Centre Parroquial que han cedit el dret de pas a través de la pista.
 Que estem demanant pressupostos per la redacció del projecte bàsic, executiu
i direcció d’obra de la coberta del pavelló, també es demanarà al Consell
Comarcal de la Selva.
 Que l’adquisició del terreny del final del carrer de les brugueres per
l’eixamplament del carrer sembla que els propietaris s’avindran a pactar la
compra de la porció del terreny necessària per l’execució del projecte.
 Que el magatzem de l’era nova es va construir gràcies a la donació del Sr.
Verdaguer d’un terreny per construir-hi el magatzem per la comunitat de
regants que aquell època era el Sindicat Agrari, quan els sindicats van
desaparèixer els immobles van anar a parar als ajuntament, això va ser a l’any
1993, l’ajuntament va acceptar aquesta donació, amb les següents afectacions
que se li havia de donar un ús públic d’especial interès agrari i a més la
comunitat de regants sempre havia de disposar d’un local propi per
desenvolupar-hi la seva activitat. S’ha parlat amb els regants per traslladar
l’afectació de l’especial interès agrari a un altra edifici, a la nau de la brigada. I
així poder dedicar a l’espai era nova a nous usos polivalents.
L’alcalde cedeix la paraula el regidor de règim intern i via pública el qual informa del
següent:
 Que en la última Junta de Govern Local es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars pel servei de jardineria de l’ajuntament que fins a
finals de febrer les empreses podran presentar les seves proposicions,
esperem poder adjudicar el contracte el mes de març.
 Que el Sr. Josep Nebot oficial de la brigada de l’Ajuntament demanarà la
jubilació parcial, aviat sortirà el procés de selecció d’una persona per cobrir la
part de jornada que deixarà de treballar.
L’alcalde cedeix la paraula el regidor d’Economia i Hisenda el qual informa del
següent:
 Que el pressupost per l’any 2017 està exposició pública, si no hi ha
al·legacions esdevindrà definitiu i es publicarà definitivament al butlletí.

L’alcalde cedeix la paraula el regidor d’esports el qual informa del següent:
 Que tenim totes les activitats esportives que es realitzaven el pavelló
traslladades als pavellons d’Anglès i Amer, el 95% estan a Amer.
Que l’activitat del Ping Pong s’ha quedat a la sala annexa del pavelló
Que l’AFA ha anul·lat el zumba kids i l’escola esportiva del divendres.
Estem demanant pressupostos pel lloguer de carpes, però surt molt car ens
estem movent entre 9.000€ fins el mes de juny. El preu d’un mes és de 1.500€
més muntatges i desmuntatges i IVA i després s’hi hauria d’incloure enfustisat
que val el mateix que el preu de la carpa a més a més s’hi hauria d’afegir el
tema de la calefacció. Que per altra banda estem treballant per tenir el
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magatzem de l’era nova arreglat i a punt per poder-hi desenvolupar activitats, i
potser ens cal més anar ràpid per tenir-lo enllestit el més aviat possible i no fer
la despesa del lloguer de la carpa que per altra banda sortiria molt costós, ens
sap greu que l’AFA no pugui disposar d’un espai adequat per realitzar les
activitats.
11.- Precs i Preguntes
Els regidors de CIU volen donar la benvinguda al nou regidor Sr. Amadeu Breva que té
una regidora difícil, amb el tema d’animals i la recollida d’escombraries, que
s’ofereixen a donar un cop de mà pel que faci falta i molts d’ànims.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, s’aixeca de la sessió a les 20.51h del
vespre.

L’alcalde
David Sarsanedas Serrat
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Diligència per fer constar que la present acta formada per 17 folis ha estat aprovada per acord
del Ple de la corporació de data 28 de març de 2017
La secretària
Sara Jordà Casas
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