IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 12/2015
Caràcter: Ple Extraordinari
Data: 24 de novembre de 2015
Horari: de 20:00 a 20:42 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Àstrid Desset Desset, presidenta
Antoni Franco Caballé, regidor
David Bohigas Vilalta, regidor
Marta Triadó Margarit, regidora
Josep Casadellà Turon, regidor
Jordi Pibernat Casas, regidor
Cristina Ribas Duran, regidora
Sergi Riera Sau, regidor
Pere Espinet Coll, regidor
Esteve Callís Prat, regidor
Antoni Simon González, regidor
Montserrat Garriga Gimbernat, regidora
Anna Carrillo Oriol, regidora
Sandra Vila Llapart, secretària acctl
Leonor Martínez Lacambra, interventora
Excusen l'assistència:
--ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació pressupost 2016 i documents annexos.
2.- Delegació al Consell Comarcal de la Selva de la taxa d'ocupació de la via pública
3.- Sorteig per la selecció dels membres de les meses electorals per les eleccions a les corts
generals del 20 de desembre de 2015.
4.- Donar compte de l'informe de seguiment del 3er trimestre del pla d'Ajust.
5.- Donar compte de les execucions trimestrals del pressupost 2015.
6.- Ratificar el Decret 445 pel qual es compareix en autos i es persona l'Ajuntament d'Anglès en
forma en relació al procediment de reintegrament «por alcance» número A239/15 davant la
secció d'enjudiciament , departament primer del Tribunal de Comptes.
7.- Aprovació definitiva PAES
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala de sessions de la casa consistorial, es reuneix el Ple de l’Ajuntament d'Anglès en sessió
extraordinària i en primera convocatòria a les 20:00 hores de 24 de novembre de 2015.
Constatada l'existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcaldessa obre la
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
En primer terme l'alcaldessa, explica als presents que el regidor senyor Antoni Franco, arribarà
una mica tard a la sessió perquè ha sortir més tard del que esperava de la visita al metge.
A les 20.08h s’incorpora el regidor Sr. Toni Franco
1.TEMA: Aprovació pressupost 2016 i documents annexos.
Atès els articles 162 a 171 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 i els articles 2 a 23 del RD 500/90, que
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i una vegada
acomplerts els requisits legals que hi resulten, amb la realització dels documents necessaris i els
informes preceptius.
Atès que els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local,
126 i 127 del Reial Decret legislatiu 871/1986, de 18 d'abril , determinen que les Corporacions
locals aprovaran anyalment en ocasió del pressupost, la plantilla de personal que comprendrà
tots els llocs de treball degudament classificats, reservats a funcionaris i personal laboral i
eventual i que els articles 126 i 127 del Reial Decret legislatiu 871/1986, de 18 d'abril, contenen
els principis informadors per a l'elaboració de les plantilles així com el procediment per a la seva
aprovació.
Vistos la memòria d’alcaldia, l’informe econòmic financer, i els informes d’Intervenció
Es presenta el Pressupost General per a l'exercici del 2016, la plantilla de la corporació, el
catàleg de llocs de treball i les bases d'execució, per tal que, segons el procediment legal,
siguin aprovats,
El Ple adopta els següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici del 2016, el resum del qual a
nivell de Capítols, és el següent:

RESUM PRESSUPOST INGRESSOS

RESUM PRESSUPOST DESPESES

2016

2016

CAP. 1

2.184.000,00

CAP. 1

1.610.212,03

CAP.2

30.000,00

CAP.2

1.817.541,78

CAP. 3

1.070.575,90

CAP. 3

122.506,00

CAP. 4

1.275.350,00

CAP. 4

70.248,58

CAP. 5

29.906,00

CAP. 5

18.623,51
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CAP. 6

0,00

CAP. 6

226.700,00

CAP. 7

80.000,00

CAP. 7

0,00

CAP 9

0,00

CAP 9

804.000,00

TOTAL

4.669.831,90

TOTAL

4.669.831,90

Segon.- Aprovar les Bases d'execució del pressupost, així com les subvencions nominatives
recollides en aquestes.
Tercer.- Aprovar la plantilla, i el catàleg d'aquest ajuntament per a l'any 2016, segons la
documentació incorporada en l'expedient del pressupost.
Quart.- Exposar al públic l'esmentat Pressupost pel termini de quinze dies a la intervenció
municipal d'aquest ajuntament, mitjançant Edicte en el BOP i taulers d'anuncis de la Corporació
als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats. Aquest acord es considerà
efectiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i estarà
en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen l'article 112.3 de la
Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 169 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.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Bé, us explicaré la proposta dels pressupostos que presentem en el ple d'avui.
Els criteris emprats: el primer es la prudència en els ingressos. La consideració exhaustiva de les
despeses, no podria ser d'altra forma. Em de tenir present que estem en contingència en el
pressupost, fruit de la política de l'equip de Govern i de que s'ha de continuar complint amb el pla
d'ajust.
A nivell d'Objectius: L'equilibri pressupostari i després desenvolupar una organització que permeti
millorar els Serveis als Ciutadans i a les Entitats. Millorar el manteniment dels immobles, parcs i
jardins del poble.
Si analitzem els ingressos aquí podem veure, el primer capítol que no es llegeix massa bé amb
aquest color que són, 2.184.000 €. en el capítol d'impostos, que representa un 46'8% de tot el
pressupost. El segon capítol en importància és el capítol de transferències que representa
1.275.350 € i és el 27,3%.
Després ja ens venen les taxes i altres ingressos que representa 1.070,576 €. que es un 22,9 %. A
partir d'aquí hi han capítols de menys importància a nivell econòmic però, si que són importants
com el tema de les subvencions, les inversions, que ens permeten desenvolupar i millorar el nostre
poble, en aquest cas, hi ha una subvenció adjudicada de 80.000 € que després ho explicaré que
servirà, bàsicament pel tema de la Burés. I, després d'altres ingressos per d'altres activitats .
A nivell de la àrea de despeses, aquí la gran partida, les dos grans partides; són: els serveis
externs, amb 1.817.542 € que representa un 38% i la partida de personal amb 1.610.212,03 € que
és un 34,5%
A partir d'aquí tenim el capítol d'amortitzacions i préstecs, juntament amb els interessos financers
926.000 € que es el que hem d'anar pagant de la carga que portem a sobre que és d'un 19'8%,
gairebé una 5ª part dels pressupostos se'ls emporta l'endeutament que arrosseguem, i, després hi
ha un capítol important aquest any d'inversions que es un 4'9% que són 226.700,00 €. i altres
partides com transferències a tercers 70.000 €, fons de contingència de 18.000 €.
Passant a fer la comparativa entre el 2016 i el 2015, el que s'ha pressupostat aquí, ho veieu en tres
columnes. La del pressupost del 2016, el pressupost inicial del 2015 i l'estimació de liquidació del
2015. Aquí en l'àrea d'interessos hem remarcat quins són els principals impostos i com evolucionen.
La partida més important en aquest cas es l'I.B.I. Urbà. El que fem és una previsió, centram-se en
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que queda igual a la recaptació d'enguany.
El que volem explicar es que les ordenances fiscals es compensaven i per tant ens quedàvem
amb un import igual.
A partir d'aquí preveiem una disminució dels interessos en matèria d'activitats econòmiques fruït de
que en el 2015 hi han interessos excepcionals que no es repetiran enguany. Llavors, es clar, el pla
de previsió cal situar-lo en uns 347.000 €.
En el capítol de plusvàlues, també, per criteris de concordança disminuïm també una mica
els ingressos que hi ha hagut aquest any que han estat bastant superiors als que hi havia
inicialment, previstos al pressupost. A nivell de partides importants la recollida d'escombraries que
com us anunciàvem en les ordenances fiscals, doncs, el que hi ha és una disminució de la
recaptació per aquest concepte 22.000 € respecte al pressupost de l'any passat i respecte a
l'estimació d'enguany.
Taxa esportives augmenta una mica uns 12.000 € i es manté l'ocupació del sòl dintre les partides
importants.
A nivell de partides grans tenim també la participació en els tributs de l'estat que ens baixen 50.000
€, respecte al previst, que es fruit de la liquidació del 2013 que ho hem de pagar enguany i per tant
seran menys ingressos que tindrem. Hem volgut ser prudents amb els fons de lliure disposició pel
que fa la Generalitat perquè pensem que la Generalitat està en una situació econòmica no massa
bona i per tant no ens agafi d'imprevist.
A partir d'aquí, hi ha un increment amb la subvenció de la biblioteca i ens toca assumir els costos de
la bibliotecària que hi haurà.
I com a màxim, hi ha aquesta subvenció adjudicada que hem comentat abans.
A nivell de despeses, els capítols més importants, la despesa de personal, en aquest cas la
previsió es que ens augmenti de 1.400.000 € d'enguany a 1.610.000 €. Després us explicaré els
motius d'aquestes principals desviacions o variacions.
En el capítol d'amortitzacions de préstecs i interessos, aquí hi ha, una disminució degut a la
baixada de tipus d'interessos, degut que enguany s'ha materialitzat un préstec; per tant això fa que
necessitem algun diner menys per aquest capítol, tot i això, continua essent una partida molt
important, com us deia abans.
A nivell de despeses d'escombraries, de subministraments elèctrics o de tractament de residus,
doncs intentarem que aquestes partides es mantinguin. Ens puja una miqueta la previsió d'energia
d'enllumenat públic, fruit de que hi han més bombetes enceses i a més a més hi han coses que
s'han arreglat lo que implica que hi haurà un consum superior . A partir d'aquí, mirarem d'aplicar
mesures d'estalvi, per compensar aquest augment.
També, donem importància al manteniment i reparació d'edificis on puja d'una forma que Déu n'hi
do, respecte al pressupost, gairebé 30.000 €, respecte a la previsió de 2015, per tal de millorar
l'estat de conservació del patrimoni municipal.
A nivell d'assistència social apostem per la mateixa línea que marca el pressupost i l'augmentem
una miqueta.
Ens augmenta el cost del contracte de manteniment de parcs i jardins, arreu de la licitació que hi va
haver, doncs, puja una miqueta el concepte; i augmenta bastant el capítol d'inversions que passen
de 66.000 a 226.000 € i a mesura que puguem obtenir més subvencions intentarem que això pugi
més.
A manera de detall de les despeses, una de les principals que augmenta més és personal. En
aquest cas, es doten pràcticament la totalitat de les places del catàleg. L'any passat no estaven
totes dotades; ho fem, per criteri de prudència i per intentar millorar l'eficiència de l'Ajuntament.
En el 2016, es crearan 3 places, que no estaven en el catàleg, que es la tècnica auxiliar de
Biblioteca, fruit de l'obertura de la biblioteca nova, l'enginyer a jornada parcial, en aquest cas si que
teníem un enginyer però, contractat externament i llavors per temes jurídics com la signatura, o per
temes pràctics de servei, doncs, varem pensar que formi part de la plantilla, i el tècnic auxiliar
d'informàtica a temps parcial, doncs, també, per donar més eficiència a aquesta figura i donar més
servei.
S'augmenten les prestacions de serveis de la secretària, va començar en el mes de març si no
recordo malament, per tant ara l'hem de considerar en tot l'any, per tant això incrementa el
pressupost. El peó de la brigada de relleu passa d'una jornada del 75 % al 100% i es crea la plaça
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d'oficial de 1ª de paleta, per tal de potenciar en aquest cas aquest especialista.
També a nivell de despeses es pressuposta la part restant de la paga extra del 2012 i s'inclou 1%
per a tota la plantilla.
A nivell d'inversions les principals inversions pressupostades, són: l’adequació del polivalent a la
normativa actual que es va adjudicar una subvenció de 80.000 € que dèiem, les millores a l'entrada
de la piscina municipal, millores en el cementiri, canvi de contenidors soterrats, millores en els jocs
infantils i mobiliari urbà, així a nivell de les principals inversions i a més a més, i mitjançant el pla de
barris, farem l'enllumenat del casc antic i reformes en l'hotel d'entitats. A nivell de bases d'execució
del pressupost tot continua bàsicament igual, la diferència és que en el capítol de subvencions
nominatives en aquest cas per al 2016 només hi haurà una subvenció nominativa que es la que va
destinada a Càrites i són 3.500 €, la resta d'entitats del poble, culturals i esportives, totes aniran en
concurrència i a qui, si, que es manté i si es pot, s'incrementarà la quantitat però en condicions
d'iguals per a tothom.
L’alcaldessa Sra. Àstrid Desset passa al torn de preguntes
Pren la paraula el regidor de la C.U. P. Sergi Riera:
Bé nosaltres abans que rés volíem preguntar, quatre coses que no ens quadraven del pressupost.
Volíem preguntar pel criteri de les subvencions nominatives, tu has dit que només n'hi ha una però
les bases d'execució parlen de tres, llavors volíem preguntar això. No sé, si vols, faré pregunta a
pregunta i llavors respons.
Pren la paraula el regidor de Convergència David Bohigas:
Millor així, si vols. Les bases d'execució tenen un error a l'hora de transmetre-les hi ha la versió que
és la que no corresponia. Varem veure en la comissió informativa que ni havia una i en aquest cas
ha estat un error en el document que se us va transmetre entre altres coses.
Pren la paraula el regidor de la C.U.P Sergi Riera:
Llavors una altre cosa que volíem preguntar es que en els pressupostos hi ha una partida que hi ha
per a un terreny de lloguer d'un aparcament, volíem preguntar quin és, i com arriba aquí, perquè
entenem que no hi era en els altres pressupostos.
Pren la paraula el regidor de Convergència David Bohigas:
A veure, això, es més aviat un criteri comptable. El lloguer d'aquest terreny és la plaça dels palillos.
El que hi havia era que no es comptabilitzava el cost del lloguer ni la compensació. Aleshores és
una compensació. No és rés de nou, sinó que es això a nivell comptable.
Pren la paraula el regidor de la C.U.P. Sergi Riera:
una altra cosa que també volíem preguntar, es que en la partida de la subvenció de funcionament
dels partits polítics que està dotada en 10.000 €, si comptem que 13 regidors per 12 mesos per 75
€ em surt 11.700. Volia preguntar com és que a la partida no quadra.
Pren la paraula el regidor de Convergència David Bohigas:
Doncs, senzillament, gràcies per l’aportació, l'acceptem doncs, hem seguit el pressupost de l'any
passat i no hem fet el càlcul.
Pren la paraula la interventora Leonor Martínez Lacambra:
Està vinculada, no està vinculada, teníem una transferència de crèdit. Si, pot ser, perquè amb les
assistències sobra una mica.
Pren la paraula el regidor de la C.U.P Sergi Riera:
Si , aquesta es la que volia comentar perquè si mires el límit surt a 54.375 dels sous de les
indemnitzacions dels regidors i està pressupostat en 61.000.
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Pren la paraula el regidor de Convergència David Bohigas:
Bé, si surten algunes coses addicionals com aquestes esmentades ..........................
Pren la paraula el regidor Esteve Callís del grup P.A.U:
D'entrada els pressupostos pugen un 4 per cent, em sembla que has dit, això vol dir que tenim una
pressió fiscal al poble del 4%. Si, perquè més aviat les subvencions o els fons que ens venen de
l'Estat o la Generalitat més aviat són menys, comptant finalment sempre.
Pren la paraula el regidor de Convergència David Bohigas:
Això, no ho he esmentat. Quan parlàvem amb els regidors de les ordenances fiscals després de fer
el càlcul de pressió fiscal ens disminueix d'uns 3.000 € , si parlem de pressió fiscal. El pressupost
augmenta per l'increment de recaptació que hi ha hagut en el 2015, amb la pressió fiscal que hi ha
hagut el 2015, llavors es trasllada com hem vist en l'I.B.I. i en d'altres partides es trasllada a l'alça.
Pren la paraula el regidor Esteve Callís del grup P.A.U:
Aquí venia lligat amb el tema de les ordenances com deia vostè, per això deia que el tema de
Plusvàlua no es tenia que tocar. Amb això ja farem al·legacions.
Amb el tema del pressupost continuem amb la línia que s'havia establert, el veiem bastant bé,
deixant a part algunes partides que potser al nostre entendre no hi estem d'acord. Una, ja me l'ha
trepitjat el senyor Sergi, que era del tema de les subvencions nominatives hi havia Càrites, hi havia
Vaux-sur-Mer i llavors, hi havia el Club Futbol Anglès. Veig que han deixat només a Càrites i les
altres dues diuen que aniran per concurrència. Vaux-sur-Mer, per concurrència si que hi entrava
perquè estava pel valor d'uns 1.500 € si no recordo malament,
però el Club Futbol Anglès, estava sobre els 3.200 €. de 3.200€ a 1500€, no sé si pensen
subvencionar-los amb alguna cosa més o quedarà els 1.500€. El Futbol d'Anglès, sempre tenia
una nominativa de 3.200€ que venia a ser les fitxes que es pagaven als jugadors més o menys. No
sé si han pensat en quelcom ho anem en concurrència perquè ens sortiran els 1.500€.
Pren la paraula la Senyora Leonor Martínez Lacambra Interventora Municipal:
Els 1.500€ estaven aprovats per l'any passat. Aquest any 2016, s'hauran d'aprovar unes altres
bases amb els criteris que estableixi la junta de govern per tant en aquest pressupost no vol dir que
com a mínim siguin aquests 1.500€.
Pren la paraula la senyora alcaldessa Àstid Desset:
S'ha augmentat la partida total de subvencions.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Esteve Callís:
Bé, però el volum de les subvencions és el mateix de 15.000 €.
la subvenció es de 15.000€, vull dir 15.000€, i si encara ho retallem
Pren la paraula la senyora interventora Leonor Martínez Lacambra:
Si però aquest any, hi ha un desament.
Pren la paraula el regidor Esteve Callís, regidor de P.A.U:
Bé, si perquè no s'ha cobert tot el pressupost.
Pren la paraula la senyora interventora Leonor Martínez Lacambra:
Si, no s'ha cobert tot el pressupost. Vull dir, que els 1.500€, serà si en la tramesa hi han els
mateixos diners, s'ha d'aprovar.
Pren la paraula el regidor de Convergència David Bohigas:
Farem les bases, que encara estan per elaborar. A banda d'això, hi ha una associació que es
Càrites que es una associació d 'ajut social , i és la única que hi ha al poble. En els moments que
estem passant és molt necessari que estigui en aquest capítol. La resta d'entitats entenem que han
d'actuar en lliure concurrència perquè no unes han d'estar pel damunt de les altres. Una altre cosa
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són les bases on es consideri evidentment, que una associació té més o menys associats o te més
o menys necessitats es busqui que hi pugui haver un equilibri i pugui haver una situació correcta
per a tothom i igualitària per a tothom o equitativa per a tothom.
Pren la paraula el Sr. Esteve Callís, regidor de P.A.U:
El tema que diu vostè de Càrites, generalment sempre s'havia acusat a P.A.U. de poca sensibilitat
social veig que de 1500€ que tenia en el seu moment desprès de parlar amb l'assistenta social, va
ser P.A.U. qui de 1.500€ va acabar a 3.500€, home, considero que aquest any es tindria que posarhi més. A Càrites, la butxaca esta baixant, almenys, no sé, 500 € més o alguna cosa més.
Demanaríem que en aquest apartat s'hi poses alguna cosa més a Càrites.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa Àstrid Desset:
Puc preguntar, qui ha acusat de poca sensibilitat social a PAU?
Pren la paraula el regidor Esteve Callís:
Deien, home es que vosaltres,
Pren la paraula l'alcaldessa Senyora Àstrid Desset:
Nosaltres.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Esteve Callís:
No, no,
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
No, va per ningú en concret.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Esteve Callís:
Jo vull explicar que nosaltres els membres de P.A.U. com varem entrar el tema de Càrites que hi
havia 1.500 €. Ens deien , es que hi heu de posar més, per assistència social. Partim del cas, que
no és el que tenen vostès, si no, que es el que teníem nosaltres de 1.500 hem pujat a 3.500€,
doncs demanem si hi pot haver una mica de sensibilitat, no sé, si estem a 3.500€, almenys posem
a 4.000€.
Després, hi ha un tema, que és el tema d’inversions, que aquí de cara a nosaltres hi ha un tema
que era bastant important en el seu moment, no sé si han preguntat a l’enginyer, que veig que hi ha
una inversió de 25.000 €, a la piscina municipal a l'entrada. Aquí en el tema de la piscina municipal
en el seu moment hi va haver el tema per treure la humitat de la piscina municipal. Hi havia un
pressupost de 63.000 € que va ser impossible amb una subvenció de Dipsalut que si no recordo
malament era de 20.000 €. No sé si seria més important.
Pren la paraula la Senyora Alcaldessa Àstrid Desset:
No cobreix, Dipsalut, t'ho cobriria si realment hi hagués un risc.
Pren la paraula el regidor Esteve Callís:
No, no, hi havia risc, en aquell moment.
Pren la paraula l'alcaldessa senyora Àstrid Desset:
jo tinc altres informacions. Si voleu ja ho parlarem.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Esteve Callís:
Era evitar un risc de salut, en aquell moment es volia fer però el pressupost i el deute arribava on
arribava, i dèiem quan es pugui arribar-hi es farà. En aquell moment eren 63.000 i 20.000 de
Dipsalut.
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Pren la paraula el regidor de Convergència David Bohigas:
Esteve, aquesta proposta ens l'han passat, hem fet ja una primera actuació a la piscina de
manteniment posant una peça ultraviolada que ens permet estalviar aigua i ens permet estalvia
energia, aquesta peça ja està canviada, ja està funcionant, llavors, creiem abans d'entrar en
aquesta inversió, que la considerem, però abans d'entrar en aquesta cal minotoritzar una mica més
i conèixer quines són les fons de despesa de la piscina perquè puguem optimitzar més la inversió.
No sé si la inversió optima avui, hi no ho ser amb data d'avui pels tècnics si és l'humificador, aquest,
o és una altra inversió que avui desconeixem.
En el seu moment des de Dipsalut és el que ens recomanaven.
Pren la paraula la Senyora Alcaldessa Àstrid Desset:
Jo tinc, d'altres informacions sobre Dipsalut, perquè he parlat amb la tècnica que porta aquest tema
hi ho podria justificar si realment hi hagués un risc per a la salut, si la humitat no fos correcta. Les
mesures que prenen les empreses que depenen de Dipsalut, contractades per Dipsalut,
subcontractades per Dipsalut que venen a la piscina informen que la humitat que hi ha últimament
és correcta. Llavors no poden justificar el risc.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Fins al mes d'octubre sí. A partir de novembre fins el mes de febrer març, es quan la humitat supera
el tant per cent reglamentari. Es per això, que Dipsalut va fer l’estudi, si no fos per això ja no en
parlaríem la humitat sobrepassa el tant per cent reglamentari.
Pren la paraula la senyora alcaldessa Àstrid Desset:
A l’agost ho vaig parlar amb ells, directament.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Doncs, si no hi ha res per a nosaltres millor.
Pren la paraula la senyora alcaldessa Àstid Desset:
De moment els resultats són correctes. Ho tornaré a preguntar
Pren la paraula el regidor Pere Espinet de P.A.U.:
D'aquí a un temps ja en parlarem.
Pren la paraula el regidor Esteve Callís de P.A.U.:
Nosaltres, al veure aquesta inversió hem pensat que no podríem jugar amb això. I aquí, i acabant el
tema i com t'ho diria mirant d’on podríem treure els diners, jo veig que en Gales i festes són 58.000
€, l'any que bé, recordem que de 58.000 en deixem 20.000 d’aturades pel camí, no sé en el
moment com està tot, tocant el tema social d'Anglès i tot, gastar-ho per uns temes que haurien de
ser per altres. Això es una opinió personal.
Pren la paraula el regidor de Convergència David Bohigas:
El pressupost de Gales de 2014 era de 50.000 €. Per tant , potser, el salt no es de quaranta a
Cinquanta-vuit , que si que respecte de 2015 es de quaranta a cinquanta-vuit però si que el 2014
era de 50.000, per tant el salt ja es diferent.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Esteve Callís:
Si, si, però si vostè agafa el del 2011 era de 80 a 90
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
I el 2010, era de 100.000. Nosaltres ho diem per a la gent que no pot arribar a anar a comprar.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Esteve Callís:
Veiem que socialment, estem gastant més amb festes que no pas amb temes socials.
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Pren la paraula el regidor David Bohigas de Convergència:
El tema no només és festes, estem parlant de festes que serveixen per promocionar el poble que
prou falta ens fa per avançar i que hi hagi gent.
Pren la paraula el regidor Esteve Callís de P.A.U.:
i per últim el tema d'inversions, un dels temes que havíem parlat l'any passat, havia sigut hi em
sembla que varem parlat amb vostè, el tema dels gegants, havíem fet una inversió amb els gegants
que en aquells moments estava entre 8.000 i 10.000 € . Em penso que en el tema d'inversions no hi
és, no sé si podríem mirar de, el problema que tenen els gegants per trobar gent pel que sigui, no
sé si, podríem mirar enlloc de fer dos gegants només fer-ne un no sé si ho teniu previst o no ho
teniu previst.
Pren la paraula el regidor David Bohigas de Convergència:
Fins a la data no tenim previst recollir el que ens vas comentar però quan tens el que tens de
pressupost hi ho saps prou bé quan t'hi trobes el que fas és prioritzar en base a diferents criteris i
en aquest cas de moment la realitat és aquesta i tal com hem dit abans i tal com vosaltres vareu fer
i nosaltres intentarem fer també, es buscar subvencions per tal de poder
aplicar en d'altres qüestions, i si això s'escau el que farem és mirar de facilitar la feina en els
geganters per poder-ho desenvolupar.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Esteve Callís:
Res més, la única cosa que vostè em diu, hi ha una diferència entre vostès i nosaltres, una
diferència i és que vostès tenen la caixa plena i nosaltres la teníem buida, res més. Si, si, no em
miri així.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa Àstrid Desset:
Que vols dir..
Pren la paraula el regidor Esteve Callís:
Nosaltres, varem entrar amb la caixa buida, amb la caixa buida i vosaltres la vareu trobat bastant
bé.
Pren la paraula l'Alcaldessa Àstrid Desset:
Leo, que ho digui la Leo si la varem trobar tan bé.
Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
menys de 250.000 que ens varem trobar.
Pren la paraula la senyora interventora Leonor Martínez Lacambra:
En l'inici pel que jo conec no teníem assegurada la nòmina a dos mesos vista i es cert que això s'ha
girat com a mínim podem pagar els proveïdors a temps i les nomines.
Pren la paraula la Senyora alcaldessa Àstrid Desset:
I ara a la caixa quant hi tenim
Pren la paraula la Senyora interventora Leo Martínez Lacambra:
No ho sé ara.
Pren la paraula el regidor David Bohigas de Convergència:
Es evident que la compte de tresorer està molt millor ara, que quatre anys enrere no direm el
contrari perquè realment és així, però també saps que a l'hora de fer el pressupost no és la
tresoreria el que compta sinó l'equilibri entre ingressos i despeses que és el que hem d'equilibrar
Pren la paraula el regidor Esteve Callis del grup P.A.U:
Fins avui hem gastat menys del que hem ingressat, doncs si continuen per aquest camí s’en
sortiran bé.
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Pren la paraula el regidor de la C.U.P Sergi Riera:
Volia explicar que nosaltres votarem en contra d'aquests pressupostos, no pel pressupost en si,
perquè en el temps que hem tingut tampoc hi hem pogut entrar tan a fons sinó perquè creiem que
hi hagués hagut d'haver un mínim d'explicació a la ciutadania i sabeu que davant dels pressupostos
participatius creiem que aquest any no s'ha fet ni l'esforç ni res, per això votarem en contra.
VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor: C.D.C., Anglès 2015
Abstencions: PAU
En contra: CUP
2.TEMA: Delegació al Consell Comarcal de la Selva de la taxa d'ocupació de la via pública
Antecedents
Aquest Ajuntament ha anat delegant en el Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària i
recaptatòria de diversos ingressos de dret públic municipals.
Després de tots aquests anys de funcionament, es proposa l’actualització de l’abast d’aquestes
delegacions, fet que es concreta en la següent delegació:
- Gestió tributària i la recaptació voluntària de la taxa d'ocupació via pública de mercat.
La gestió tributària de cada ingrés de dret públic comprèn les funcions següents:
-

Pràctica de liquidacions ( liquidacions d’ingrés directe i rebuts d’exacció periòdica).
Aprovació i liquidació de padrons.
Elaboració de padrons i expedició de documents cobratoris.
Concessió o denegació de beneficis fiscals.
Reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts.
Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment

La gestió recaptatòria en període voluntari de cada ingrés de dret públic comprèn les funcions
següents:




Notificació i cobrament en període voluntari.
Concessió/denegació d’ajornaments i fraccionaments.
Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment.

Fonaments de dret
Article 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el text refós de la
Llei d’organització comarcal de Catalunya, i el 7 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals on s’estableixen la facultat
municipal de delegar als consells comarcals les seves competències en matèria de gestió
tributària i recaptatòria.
Vistos els antecedents i fonaments de dret
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El Ple adopta dels següents acords:
Primer. Delegar al Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària i recaptatòria de la taxa
d'ocupació via pública de mercat.
Segon. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal de la Selva. Un cop acceptada la
delegació per aquesta entitat, es publicarà l’acord corresponent per al coneixement general en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor David Bohigas:
Bàsicament per resumir és delegar al consell comarcal la taxa d'ocupació de via pública del mercat
es una de les que no hi era fins a la data i així acabem de tancar el cercle i tot funcionarà una mica
millor si els cercles estan tancats.
VOTACIONS: Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents.
3.TEMA: Sorteig per la selecció dels membres de les meses electorals per les eleccions a les
corts generals del 20 de desembre de 2015.
Vista la convocatòria de les eleccions a les corts generals a celebrar el dia 20 de desembre de
2015, rebut el cens actualitzat, i un cop finalitzat el termini d'exposició al públic del mateix, de
conformitat amb el que disposa l’article 26 de la llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, l’Ajuntament en Ple vàlidament constituït procedeix al sorteig públic, entre els censats,
per a la formació de les Meses Electorals per a les eleccions esmentades, adjuntant el següent
resultat:
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4.400.TEMA: Donar compte de l'informe de seguiment del 3er trimestre del pla d'Ajust
Es dóna compte de l'informe de seguiment del 3er trimestre del pla d'Ajust
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Pren la paraula la senyora interventora Leonor Martínez Lacambra:
Donar comptes del pla d'ajust que varem aprovar el 2012 i que varem modificar el 2013. De
moment, el que veig del Ministeri d'Hisenda es que es clar no s'han observat les mesures
directament hi han uns interessos que se suposava que s'havien de pujar les taxes i no ha
passat, però també la despesa s'ha ajustat i per tant "En conjunto estan cumpliendo la previsión
de incremento de ingresos respecto al 2011 i los sometidos para los gastos" i ja està.
5.500.TEMA: Donar compte de les execucions trimestrals del pressupost 2015.
Es dóna compte de les execucions trimestrals del 3r trimestre del Pressupost 2015
Pren la paraula la senyora interventora Leonor Martínez Lacambra:
I el segon punt que també es fa cada tres mesos. Això ho fan tots els ajuntaments, El tribunal de
comptes, de la execució del pressupost que semblaria el mateix però no es el mateix, analitzem
la estabilitat pressupostaria i es seguia tota la execució del pressupost i analitzem l'estabilitat
pressupostària que vol dir que si l'Ajuntament té capacitat de finançament en definitiva i
efectivament complim. Amb la capacitat de finançament i la previsió de finançament per al 2015 i
dóna 1.200.000 €. Amb un pla d'endeutament en acabar el tercer trimestre de 6.500.000 €
6.TEMA:Ratificar el Decret 445 pel qual es compareix en autos i es persona l'Ajuntament d'Anglès
en forma en relació al procediment de reintegrament «por alcance» número A239/15 davant
la secció d'enjudiciament , departament primer del Tribunal de Comptes.
Vist el Decret d'Alcaldia número 445 de 19 de novembre de 2015 que literalment diu:
«Antecedents de fet
Vist l'escrit del Tribunal de Comptes de la Secció d'Enjudiciament Departament 1r amb entrada al
registre de l'Ajuntament d'Anglès el passat 13 de novembre de 2015, en relació amb el
procediment de reintegrament per abast número A239/15 on emplaça al Ministeri Fiscal i al
representant legal de l'Ajuntament d'Anglès a fi que compareguin en autos, personant-se en
forma, dins del termini de nou dies.
Legislació aplicable
L'article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local estableix que és
competència de l'alcalde l'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de
l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un
altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit
donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
Per tot això RESOLC:
Primer.- Comparèixer en autos i personar a l'Ajuntament d'Anglès en forma en relació al
procediment de reintegrament «por alcance» número A239/15 davant la secció d'enjudiciament
departament primer del Tribunal de Comptes.
Segon.- Designar en aquest procediment a la procuradora Sra. Rosa Sorribes Calle com a
procuradora dels tribunals de Madrid en representació de l'Ajuntament d'Anglès, representació
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que s'acreditarà mitjançant poders notarials i la defensa a càrrec els Srs. Marcelo Gui Usabiaga i
Tomas Gui Mori del bufet d'advocats Gui Mori, SLP, d'acord amb el decret de contractació
número 444 de 19 de novembre de 2015.
Tercer.- Donar compte al Ple en la primera sessió que celebri per la seva ratificació.
Quart.- Notificar al bufet d'advocats a fi que pugui comparèixer en autos i que personi a
l'Ajuntament d'Anglès en forma.
Cinquè.- Notificar el present acord al Tribunal de Comptes, secció d'enjudiciament, departament
1r.»
El Ple acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d'Alcaldia número 445 de 19 de novembre de 2015 d'acord amb el
text que consta a la part expositiva d'aquesta proposta.
Segon.- Notificar el present acord al bufet d'advocats Gui Mori SLP i al Tribunal de Comptes.
INTERVENCIONS:
VOTACIONS: Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents.
7.TEMA:Aprovació definitiva PAES
Antecedents de fet:
Vist que l’Ajuntament d’Anglès, en sessió plenària celebrada el dia 28 de febrer de 2012, va
aprovar l'adhesió a l'anomenat “Pacte d’alcaldes i alcaldesses” per assolir l’objectiu establert per
la UE de reduir al 2020, com a mínim, el 20% de les emissions de CO2 al seu territori mitjançant
la implementació d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).
Atès que el PAES és un instrument per avançar cap a l'establiment de polítiques eficients de
reducció de la contaminació mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits
com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les
àrees urbanes. Així, a banda de la reducció el 20% de les emissions de CO2 , també estableix
mecanismes per a incrementar en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
Vist que, per tal de confeccionar el PAES, es va sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut dins
del programa “Del pla a l’acció”, i que en Junta de Govern de dita Diputació, celebrada el 15 de
maig de 2012, es va acordar concedir a l'Ajuntament d'Anglès subvenció per a la redacció del
PAES per un valor de 3,870€, corresponent al 90% del cost total del projecte (4.300€).
Atès que la redacció del PAES Anglès va ésser encarregada a l'empresa Ecoestudi Sima, SLP,
essent el termini màxim de justificació de la subvenció el 30 de novembre de 2012 i el de la
presentació del projecte un any des de l'adhesió al Pacte d'Alcaldes.
Vist que l'empresa Ecoestudi Sima, SLP va fer entrega a l'Ajuntament d'Anglès de l'esmentat
projecte del PAES el dia 29 de novembre de 2012.
Atès que el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible d'Anglès ha estat confeccionat per l'empresa
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Ecoestudi Sima, SLP seguint la metodologia prèviament establerta des de la Diputació de Girona
i el CILMA, realitzant així una radiografia de la situació actual alhora que s'estableixen una
seixantena d'actuacions per a l'assoliment dels objectius abans esmentats.
Vist que en la sessió del dia 4 de desembre de 2012 es aprovar inicialment el PAES d'Anglès.
Atès que, amb posterioritat a l'aprovació del PAES, des de la Diputació de Girona i del CILMA es
sol·licità la modificació d'alguns termes del projecte per tal que aquest s'adeqüés a la
«Metodologia per a l'elaboració dels PAES a les comarques gironines».
Atès que els canvis proposats han estat realitzats per l'empresa redactora «Ecoestudi Sima
S.L.P» i que aquests han comportat, entre d'altres: que el nombre d'accions hagi passat de 61 a
65 (les quals suposen una reducció d'emissions per l'any 2020 de 3.017,40 a 6.447,51 tn de O2
(amb un percentatge de reducció del 17,78% al 28%); i que el pressupost total del Pla ha passat
de 3.132.409,5€ a 5.486.279€.
Vist que, per tots aquests motius, cal una aprovació de la versió definitiva del PAES d'Anglès per
part del Ple municipal.
Per tot això, el Ple Municipal adopta del següent acord:
Primer.- Aprovar la versió definitiva del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) d'Anglès,
redactat per l'empresa Ecoestudi Sima, SLP.
Segon.- Notificar el present acord a l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor Senyor Josep Casadellà del grup Anglès 2015:
El (PAES) es a traves del pacte d'alcaldes es va participar en aquesta eina de gestió a nivell de
millorar l'eficiència de l’enllumenat i la despesa energètica que tenim en el poble, i, es va detectar
que hi havia una sèrie de plantejaments en aquest pla aprovat en el any 2012 i es detecta que hi
havia una sèrie d'apartats que s'havia de millorar la informació que hi havia i fins i tot l’empresa que
ho ha fet ECOESTUDI SIMA SLP ha proposat quatre millores més, quatre accions més que es
podrien fer en aquest pla a nivell de la millora energètica fins l'any 2020, es passarien d'un estalvi
d'emissió de CO2 de 3.000 Tn. a 6.000 Tn. que seria la reducció que es faria. Entenem que
aquestes modificacions en principi s'adeqüen més a l’estudi que es demanava a les comarques
gironines per a l’elaboració d'aquest (PAES) i per tant el presentem perquè pugui ésser aprovat.
Pren la paraula el regidor de P.A.U, Senyor Pere Espinet:
El grup P.A.U. està d'acord amb aquesta proposta ja que ja la varem iniciar el 2012, i per que es
tradueixi en l’ eliminació de gasos energètics i inclús la millora de la il·luminaria. Ho veiem correcte.
VOTACIONS: Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents.
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió a l'hora
esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària acctl, en dono fe.

L'alcaldessa,

La secretària acctl.,

Àstrid Desset Desset

Sandra Vila Llapart
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