ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT D'ANGLÈS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 08/2015
Caràcter: Ple ordinari
Data: 07 de juliol de 2015
Horari: de 20:00 a 20:45 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
Anna Carrillo Oriol, regidora
Montserrat Garriga Gimbernat, regidora
Sandra Pinos Martínez, secretària
Leonor Martínez Lacambra, interventora
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació actes sessions anteriors
2.- Donar compte Decrets
3.- Aprovació provisional Pla especial paratge Ca n'Aulet
4.- Modificació contracte del servei de neteja municipals
5.- Modificació acord conveni del Centre de Dia amb SISPAP
6.- Adhesió al protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de
Catalunya.
7.- Aprovació festes locals 2016
8.- Ratificació acords convenis
9.- Notificacions acords convocatòria per correu electrònic
10.- Assumptes urgents
11- Precs i Preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala de sessions de la casa consistorial, es reuneix el Ple de l’Ajuntament d'Anglès en sessió
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ordinària i en primera convocatòria a les 20:00 hores del 07 de juliol 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.
1. Aprovació actes sessions anteriors
Es proposa l'aprovació de les actes número 5 i 6 de 13 i 23 de juny de 2015 respectivament
pendents d'aprovació.
VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents.
2. Donar compte dels Decrets
Es dóna compte dels decrets dictats per l'Alcaldia des del número 88 al número 195 de 2015, i
tothom en resta assabentat.
3. Aprovació provisional Pla especial paratge Ca n'Aulet
A la vista dels antecedents obrants a l’expedient que s’inicien amb la sol·licitud de data 3 de
novembre de 2014, de la societat Impremta Pagès S.L., i presentació d’avanç de Pla especial en
Sòl No Urbanitzable per tal de regular l’ampliació de l’activitat industrial de l’empresa.
Vist que en data 27 de novembre de 2014 la societat Impremta Pagès S.L. presenta la
documentació ambiental necessària per a la sol·licitud de decisió previa d’avaluació ambiental
davant de l’OTAA, que és tramesa juntament amb l’avanç al Departament de Territori i
Sostenibilitat en data 9 de desembre de 2014.
Atès que en data 5 de febrer de 2015 es publica al DOGC, resolució TES/120/2015 per la qual es
va emetre l’Informe ambiental estratègic (IAE) del Pla especial urbanístic per regular l’ampliació de
les instal·lacions de l’activitat industrial Impremta Pagès SL, al terme municipal d’Anglès (exp
OTAAGI20140220). Aquesta resolució va ser publicada en data 5 de febrer de 2015, al DOGC.
Atès que en data 26 de març de 2015, es va registrar la sol·licitud de tramitació del Pla Especial
en Sòl no urbanitzable “Impremta Pagès”. Segons la documentació tècnica d’aquest Pla, les
necessitats de creixement de la Impremta Pagès, situada al sud-est del municipi, motiven
l’ampliació de l’activitat mitjançant la ocupació d’instal·lacions de la Fusteria Sureda, que, segons
el Pla, té previst tancar.
Atès que en data 9 d’abril de 2015, s’informa favorablement el tràmit d’aprovació inicial del Pla
Especial en Sòl no urbanitzable “Impremta Pagès”.
Atès que en data 9 d’abril de 2015, s’aprova INICIALMENT, el Pla Especial en Sòl no urbanitzable
“Impremta Pagès”.
Atès que en data 7 de maig de 2015, es rep informe de medi natural, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, de data 6 de maig de 2015.
Atès que en data 8 de maig de 2015, es rep informe de carreteres, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, de data 5 de maig de 2015.
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Atès que en data 25 de maig de 2015, es rep informe de medi ambient i de bomber, del
Departament de Territori i Sostenibilitat, de data 25 i 21 de maig de 2015.
Atès que en data 4 de juny de 2015, es rep informe d’aigües, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, de data 3 de juny de 2015.
Vist l’Informe tècnic, de data 2 de juliol de 2015, pel que s’emeten les següents conclusions:
“L’activitat disposa de llicència d’instal·lació d’activitats concedida per la Comissió de
Govern celebrada el dia 23 de novembre de 1998, amb mesures correctores addicionals a
les proposades en el projecte de legalització de l’activitat i amb l’advertiment important de
que l’activitat no es podia posar en funcionament fins que s’hagués presentat a
l’Ajuntament el certificat de final d’obra o instal·lació i l’enginyer municipal hagués emès
l’acta de comprovació amb resultat favorable.
L’activitat no disposa del certificat de final d’obra o instal·lació, certificant que s’han realitzat
les mesures correctores addicionals en el projecte, ni es disposa de l’acta de comprovació
amb resultat favorable.
A la visita de comprovació de l’activitat del 2 de juliol de 2015 es comprova:
Existència de recipients metàl·lics tapats per emmagatzemar tints, dissolvents,
pintures, vernissos, etc.
Existència de contracte amb un gestor de residus autoritzat.
Disposició d’un hidrant a menys de 100m.
No existència de BIEs.
Respecte les portes d’evacuació i emergència, no s’ha pogut comprovar que les
portes tinguin l’amplada mínima d’1,20m. La ubicació de les portes i les seves
característiques han canviat respecte el projecte en que es va concedir la llicència
d’instal·lació d’activitats, concedida per la Comissió de Govern celebrada el dia 23 de
novembre de 1998. Sent impossible valorar el seu compliment quan es va concedir la
llicència.
Respecte si el nivell de so transmès al veí més proper no supera els 35dB mesurats
en el lloc més afectat no s’ha pogut comprovar.
Vista els resultats de la visita de comprovació, es considera que la justificació de les
sortides d’evacuació existents actualment a l’activitat, s’hauran de justificar en el moment
que es legalitzi l’ampliació de l’activitat mitjançant projecte de legalització de l’ampliació de
l’activitat. Degut a que la valoració de si les sortides existents actualment són suficient,
estaran condicionades a l’ampliació que es realitzi.
Respecte les BIEs, amb el projecte d’ampliació s’haurà d’analitzar si hi ha la necessitat
d’instal·lar BIEs, respecte la normativa vigent.
Amb el nivell de so transmès a l’entorn, s’arriba a la mateixa conclusió, en el projecte de
legalització de l’ampliació de l’activitat s’haurà de justificar tècnicament el seu compliment
respecte les normatives vigents. Així com, els altres vectors mediambientals que es vegin
afectats degut a l’ampliació, o les modificacions que s’hagin anat realitzant respecte el
projecte que es va presentar per obtenir la llicència atorgada per la Comissió de Govern
celebrada el dia 23 de novembre de 1998.”
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Vist l’Informe jurídic de data 11 de juny de 2015, pel que es determina el següent:
“Constant a l’expedient la implantació legal de les activitats objecte del present Informe, d’acord
amb la revisió del contingut concret del Pla especial pels serveis tècnics municipals, per la que es
constata que la documentació presentada es completa. D’acord amb allò establert en relació a la
suficiència de la informació ambiental, a efectes de l’aprovació inicial. I que s’ha produït la
corresponent informació pública del Pla, mitjançant la publicació d’edictes al BOP de Girona,
número 82, de data 29 d’abril de 2015, i al Punt Avui, de data 23 d’abril de 2015, i s’han rebut els
corresponents informes favorables, correspon informar FAVORABLEMENT a l’aprovació
provisional del Pla Especial “Imprempta Pagès en el benentès que s’entengui que l’activitat s’ha
implantat legalment, d’acord amb l’Informe de data 2 de juliol de 2015.
A la vista dels antecedents anteriors i la tramitació seguida, en especial el tràmit
d’informació pública i la recepció dels Informes, procedeix a continuació sotmetre a
aprovació provisional el Pla Especial objecte del present informe, en el termini màxim de
dos mesos des del finiment del període d'informació pública establert per l'article 85.4, del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
que incorpora les modificacions de la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
El període d’informació pública va finalitzar el dia 29 de maig de 2015. Així, l’Ajuntament ha
de sotmetre a aprovació definitiva el Pla abans del dia 29 de juliol de 2015. Un cop s'hagi
adoptat l'acord d'aprovació provisional del pla, l’ajuntament disposa d'un termini de deu
dies per lliurar l'expedient complet a la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona, a qui
correspon resoldre l'aprovació definitiva.
De conformitat a allò establert al POUM d’Anglès, aprovat definitivament per la CTUG, en
sessió de data 19 de juliol de 2012, DOGC, de 16 d’octubre de 2012, i al Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme que incorpora
les modificacions de la Llei 3/2012, del 22 de febrer.”
El Ple de la corporació, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Paratge Ca N’Aulet, presentat per la impremta
Pagès, condicionant el present acord a que s’entengui per l’òrgan competent per l’aprovació
definitiva, que l’activitat s’ha implantat legalment, tenint en compte l’Informe tècnic, de dat 2 de
juliol, que obra a l’expedient.
Segon.- Trametre a la CTUG la documentació que correspon.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.
VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents.
4. Modificació contracte del servei de neteja municipals
Antecedents de fet
Vist el contracte de servei de neteja dels edificis municipals signat per l'Ajuntament d'Anglès amb
CLECE, SA de data 3 d'octubre de 2011, el qual, d'acord amb la clàusula 4ª té un termini
d'execució de 4 anys, prorrogable per 2 anys més, amb un límit de 6 anys, finalitzarà el 10
d'octubre de 2015 i es podrà prorrogar per un màxim de 2 anys.
En el contracte hi consta el quadrant de centres i càrrega horària diària, setmanal i mensual i el
preu del contracte anual de 114.702,00 euros (97.205,88 euros i 17.497,00 euros d'IVA).
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En data 11 d'octubre de 2011 es va acordar modificar el contracte de serveis relatius a la neteja
dels edificis municipals essent el preu del contracte de 92.909,38 euros (78.736,76 € i 14.172,62 €
d'IVA)el qual es formalitza en contracte de data 13 d'octubre de 2011.
Atès que des de setembre de 2014 s'està duent a terme el següent quadrant horari de centres i la
càrrega horària setmanal i mensual següent, atès que s'ha hagut d'adaptar la càrrega horària a les
necessitats dels diferents serveis i en tot cas no suposa un increment del preu originari
d'adjudicació:

Atès que la facturació des de setembre de 2014 és la següent:
Neteja edificis 5.629,94 € IVA inclòs
Neteja llar d'infants 1529,88 € IVA inclòs
Neteja pavelló 917,93 € IVA inclòs
TOTAL MENSUAL: 8.077,75 € IVA inclòs
TOTAL ANUAL: 96.933,00 € IVA inclòs
Atès que dins de l'apartat que regeix el plec de clàusules administratives d'aquest contracte
trobem l'apartat «XII. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ» on estableix
que «l'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereix el seu compliment. Igualment, podrà modificar, per raons
d'interès públic, els contractes i acorar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta, dins
dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats als articles 194 i 195 de la LCSP».
Legislació aplicable
Disposició Transitòria Primera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel què
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Article 194 i 195.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (vigent en
l'inici de l'expedient)
Per tot això, el Ple de la corporació, acorda:
Primer.- Incoar expedient de modificació del contracte amb efectes des de setembre de 2014 i fins
a final de la seva vigència (sens perjudici que hi hagi alguna altra modificació a adoptar) a fi
d'adequar les feines de neteja realitzades per la mercantil CLECE a les necessitats del servei i
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que actualment són les següents:

El preu mensual d'aquest servei és de 8.077,75 € IVA inclòs essent un total anual (en dotze
mensualitats) de 96.933,00 € IVA inclòs.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat atorgant-li audiència durant un termini de 15 dies
hàbils, en cas que no presenti cap al·legació, s'entendrà adoptat definitivament l'esmentat acord
sense necessitat de cap altre, amb efectes des de la finalització del termini d'audiència. Una
vegada finalitzat l'expedient de modificació, el mateix s'haurà de formalitzar en document
administratiu.
VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents.
5. MODIFICACIÓ ACORD CONVENI DEL CENTRE DE DIA AMB EL SISPAP
Vist que en data 28 d'abril de 2015 es va aprovar en Sessió ordinària de Ple l'acord del conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i el Departament de Benestar Social i Família per places
del Centre de Dia.
Vist que s'ha detectat un error en l'acord, atès que l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
(ICASS) ha passat a denominar-se Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia
Personal (SISPAP) i per tant, s'ha de tornar a sol·licitar.
Vist que l'1 de març de 2010 aquest Ajuntament va signar el conveni de col·laboració amb l'Institut
Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya, per a la prestació del servei del Centre de dia “Molí de Cuc” per a gent gran
depenent, prorrogable expressament fins el 31 de desembre de 2015.
Vist que, en data 1 de desembre de 2014, es va signar l'última pròrroga del conveni per a la
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prestació durant l'any 2015 i que, d'acord amb les instruccions rebudes del Servei de Recursos
Aliens de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal, cal signar Conveni
per a l'any 2016.
El Ple de la Corporació, acorda:
Primer.- Demanar, a la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal del
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, signatura del conveni
de col·laboració per a la prestació del servei de 15 places del Centre de Dia, des de l'1 de gener
fins el 31 de desembre de 2016.
Segon- Autoritzar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris per a la
consecució del present acord.
Tercer.- Comunicar-ho al servei de Recursos Aliens del SISPAP i als serveis municipals
d'Intervenció.
VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents.

6. Adhesió al protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de
Catalunya.
Identificació:
Disposar l'adhesió de l'Ajuntament d'Anglès al Protocol d'execució de les diligències de llançament
als partits judicials de Catalunya
Relació de fets
Atès que el dia 5 de juliol de 2013 es va signar entre el Conseller de Justícia, el president del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la secretària del Govern d'aquest òrgan, els
presidents de les diputacions catalanes, els presidents dels consells dels col·legis d'advocats i els
procuradors de Catalunya, i els presidents de la FMC i l'AMC, el Protocol d'execució de les
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.
Atès que el citat Protocol té per objecte coordinar l'acció de les institucions signants en l'execució
de les diligències de llançament proposades pels jutjats dels diferents partits judicials del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en relació a immobles que constitueixin l'habitatge habitual de
la persona demandada quan es produeixi una situació de vulnerabilitat social -amb exclusió del
partit judicial de Barcelona, que té el seu propi protocol-, així com realitzar totes les actuacions que
puguin ajudar i millorar la situació de les persones en aquesta situació pendents d'una diligència
de llançament d'un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.
Atès que per tal que els Ajuntaments que desitgin adherir-se al Protocol de referència, és
necessari lliurar una comunicació d'adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que inclogui el compromís de complir el que disposa el protocol, així com la informació
següent:


Identificació dels serveis municipals o supramunicipals designats per portar a terme
actuacions d'acció social davant les situacions objecte del Protocol d'actuació.
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Identificació del responsable de l'actuació dels serveis designats a aquest efecte, amb
nom, cognom i càrrec.
Determinació de les dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic.
Determinació, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens supramunicipal,
que aquest té coneixement de la designa municipal i n'ha donat conformitat.

Atès que les adhesions fetes per part dels municipis interessats entraran en vigor a partir de
l'acceptació per part del President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i tindran una
durada d'un any prorrogable, al seu venciment, per idèntic i successius períodes anuals si no han
estat denunciades per alguna de les parts amb una antelació de 90 dies mitjançant una
comunicació escrita a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Ateses les diferents obligacions i compromisos que per als ajuntaments es recullen als acords de
Protocol d'actuació.
Atès que el Consell Comarcal pot actuar prèvia designa pels Ajuntaments com a ens
supramunicipal per a complir amb les obligacions establertes al protocol esmentat.
Fonaments de dret
Art 25 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'organització
comarcal de Catalunya, pel que fa a les competències del Consell Comarcal en matèria de
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments.
Art 14 del Decret Legislatiu 4/2003, pel que fa a les competències del Ple Comarcal i art 9,m) del
seu reglament orgànic.
Acord plenari de 14-07-2011 en el seu apartat Tercer, d) pel que fa a la delegació de competències
a la Comissió Permanent en l'exercici d'accions judicials.
En conseqüència el Ple de la corporació, acorda:
Primer.- Disposar l'adhesió de l'Ajuntament d'Anglès al protocol d'execució de les diligències de
llançament als partits judicials de Catalunya, signat el passat dia 5 de juliol de 2013, per part del
Conseller de Justícia de Catalunya i la secretària de Govern d'aquest òrgan, els presidents de les
diputacions catalanes, els presidents dels consells dels col·legis d'advocats i els procuradors de
Catalunya, i els presidents de la FMC i l'AMC.
Segon.- Comunicar a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'adhesió
d'aquest Ajuntament al citat Protocol, mitjançant la notificació del present acord, fent constar
expressament el compromís de complir amb tot el que s'hi disposa.
Tercer.- Designar al Consell Comarcal de la Selva, com a ens supramunicipal per a la gestió de
les actuacions esmentades en el protocol aprovat en el punt primer.
Quart.- Comunicar al Consell Comarcal de la Selva i la Diputació de Girona el present acord.
Cinquè. Traslladar aquest acord a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a
l'Associació Catalana de Municipis.
VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents.
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7. Aprovació festes locals 2016
Vist l'escrit de data 14 de maig i RE 952 dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i
Ocupació a Girona indicant que d'acord amb l'article 37.2 de l'Estatut dels treballadors que indica
que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local i, de conformitat amb el Decret
177/1980, de 3 d'octubre, en el qual s'estableix que les dues festes locals seran fixades per l'Ordre
del Conseller d'Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius, cal que es fixin les dues
festes locals per a l'any 2016.
Atès que l'art. 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel
Ple de la corporació.
Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant al municipi d'Anglès.
El Ple de la corporació, acorda:
Primer.- Proposar, al Conseller d'Empresa i Ocupació, que fixi les festes locals per l'any 2016 en
les dates que es diran, per a tot el municipi d'Anglès:



5 de setembre de 2016
31 d'octubre de 2016

Segon.- Comunicar aquest acord als SS TT d'Empresa i Ocupació abans del dia 30 de setembre
d'enguany.
VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents

8. Ratificació acords convenis
8.1 Ratificació addenda al conveni per la prestació dels serveis socials bàsics i
especialitzats al municipi d'Anglès durant l'any 2015
Vist que en Junta de Govern de data 19 de maig de 2015 es va aprovar el següent acord:
«6.13
628.12 CONVENIS-BENESTAR SOCIAL
Tema: Addenda al conveni per la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats al
municipi d'Anglès durant l'any 2015
Atès que l'Ajuntament té establert el conveni de delegació de competències amb el Consell
Comarcal de la Selva per la prestació dels Serveis Socials Especialitzats, per la renovació del qual
han presentat una addenda al conveni per la prestació d'aquest servei, essent el contingut de la
mateixa el següent:
=”ADDENDA AL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I
ESPECIALITZATS AL MUNICIPI D'ANGLÈS DURANT L'ANY 2015
Introducció
A l'any 2011 els Ajuntaments, el Consell Comarcal i el Consorci de benestar Social de la Selva
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varen formalitzar un Conveni de delegació de competències per la prestació de serveis socials
bàsics i especialitzats, el qual s'ha anat renovant mitjançant addenda fins a final de l'any 2014.
Amb data 1 de gener de 215 el Consell Comarcal de la Selva ha subrogat íntegrament totes les
funcions i els serveis que venia prestant el Consorci de Benestar Social.
Serveis Socials Bàsics que engloben : els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària, el Servei
d’Ajuda al Domicili, el Servei de Teleassistència i les Ajudes d’urgència.
Serveis d’Atenció Especialitzada que engloben : el servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD), el servei d’Informació i atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA), el Pla d’inclusió i
ciutadania (PLIC) i el servei de Transport Adaptat (TA).
Tots aquests serveis es sostenen econòmicament amb la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya, el Consorci de Benestar Social i els Ajuntaments. En alguns serveis també hi ha
aportació econòmica dels usuaris mitjançant preu públic o taxa.
Aquest municipi amb la previsió de despesa que al final s’especifica, rep enguany els serveis
socials següents :
SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Equip Bàsic d’Atenció Social
L’equip professional del municipi està composat per treballadors/es socials i educadors/es socials.
Prestaran els seus serveis a les dependències que tingui establertes l’ajuntament de dilluns a
divendres.
Les tasques d’aquest equip inclouen:
Permanències i visites al despatx i al domicili.
Coordinacions i treball en xarxa amb el municipi.
Reunions professionals
Treball derivat de les gestions
Gestió de tots els recursos i prestacions.
Treball de projectes comunitaris municipals i comarcals
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Social)
El SAD Social va adreçat a les persones i famílies que no tenen grau de Dependència així com a
altres col·lectius amb dificultat social com famílies vulnerables.
L’accés a aquest servei requereix l’informe favorable de l’equip d’atenció social primària i es
regula pel Reglament del Consorci.
El Ple del Consell Comarcal aprova anualment les Ordenances que fixen els preus públics/taxes
aplicables als ajuntaments i als usuaris pels serveis rebuts.
El Consell Comarcal té la potestat per aprovar i gestionar els nous casos.
El Consell Comarcal de la Selva comunicarà cada nou cas que s’aprovi a l’Ajuntament pel seu
coneixement i el finançament que correspongui (34% del cost).
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Dependència)
Les persones que reben aquest Servei són persones que prèviament han realitzat la sol·licitud i
els tràmits d’acord amb la Llei de promoció de l’autonomia i la dependència i el Departament de
Benestar Social i Família els hi concedit l’Ajuda a Domicili d’acord amb un Pla d’atenció segons
els criteris d’aquesta Llei.
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Servei de Teleassistència a Domicili (TAD)
El TAD és un servei per a persones grans que consisteix en un aparell personal connectat a una
Central d’Alarmes.
Cada aparell es finança a tres bandes: Diputació, Usuaris i Ajuntaments.
SERVEIS ESPECIALITZATS
Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència SEAIA i SIFE
Servei d'atenció a la infància i l'adolescència i a les seves famílies. Aquest servei es presta des
dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA), distribuïts territorialment, i es dedica a la
valoració, actuació i atenció d'infants en risc de desemparament o en situació de desemparament,
de 0 a 18 anys, així com el seguiment i el tractament de les seves famílies.
Objectius del SEAIA :
Donar resposta a situacions de menors en risc.
Donar suport tècnic i col·laborar amb els serveis socials bàsics. Fer valoracions especialitzades
que no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents
informes de derivació. Aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar. Fer el
seguiment , tractament i l'avaluació de les mesures de protecció. Elaborar i controlar els plans de
millorament i coordinar-se amb els serveis socials bàsics.
-Objectiu del SIFE (Servei d'Integració en Família Extensa).
És un servei, adscrit al SEAIA, la finalitat del qual és atendre a parents (avis, oncles, germans)
que tinguin el seu càrrec nens i nenes tutelats per la Direcció General d'Infància.
Pla de Dones de la Selva 2007-15, es treballen dos eixos:
-Oferir atenció integral a les necessitats de les dones a través del Servei d’Informació i
Assessorament a les Dones de la Selva (SIAD)
-Oferir atenció psicològica especialitzada a les dones víctimes de violència masclista.
-Liderar xerrades i programes comunitaris per a prevenir la violència de gènere.
Oferir atenció d'acollida d'urgència
Pla d’Inclusió i Ciutadania PLIC
El Pla d'inclusió i ciutadania del Consell Comarcal de la Selva organitza accions de lluita contra la
pobresa, l'exclusió i la vulnerabilitat social als municipis de la comarca de la Selva. Entre d'altres,
el PLIC promou i impulsa accions formatives, de prevenció i de foment de la igualtat d'oportunitats
entre tota la ciutadania. És prioritat del Pla el treball inclusiu, transversal, integral i coordinat amb
els agents socials dels municipis, intervenint des de l'òptica comunitària.
Amb l'entrada en vigor del Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les
persones immigrades i de les retornades a Catalunya, el PLIC desplega als municipis de la
comcaca de la Selva els serveis de primera acollida i els programes d'acollida especialitzada; de
manera mancomunda i significativa al territori i als municipis, a fi de promoure la formació i assolir
la competència lingüística, coneixements laborals i coneixements de la societat catalana i del seu
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marc jurídic que es desprenen de l'aplicació del citat Decret.
Servei de Transport Adaptat (TA)
El Servei de Transport Adaptat és aquell transport que trasllada als centres especialitzats a les
persones discapacitades i/o amb dificultats de mobilitat que no poden fer ús dels transport
ordinari.
El Consell, podrà prioritzar el servei a les persones amb discapacitat (servei que es dona de fa
temps) per sobre dels altres col·lectius o dels centres de serveis, depenent de la disponibilitat
pressupostària i aplicant els principis objectius de prelació i concurrència.
El Transport Adaptat es finança en part pel Contracte Programa de la Generalitat, en part pels
propis usuaris del servei i en part per l’aportació dels ajuntaments d’origen dels usuaris.
ALTRES PROGRAMES
Pla de Desenvolupament Comunitari PDC
Els Plans de Desenvolupament Comunitari els promou la Direcció General d'Acció Cívica i
Comunitària en col·laboració amb els ens locals i la ciutadania.
Els PDC són una estratègia d’intervenció social i territorial que dona respostes globals a les
necessitats d’una comunitat, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del conjunt de la
població del territori.
A la nostra comarca, la Selva, tenim una singularitat poblacional que són les urbanitzacions. Part
d'aquestes urbanitzacions es troba en situació de risc d'exclusió. I per aquest motiu hem decidit
endegar un projecte d'accions concretes que incideixin en els municipis amb més urbanitzacions.
Objectius dels PDC :
1.- Potenciar processos de millora a les zones d’actuació que promogui sinergies positives en el
territori a fi d’optimitzar i racionalitzar els recursos existents.2.- Promoure la progressió de les
persones, tant en el sentit individual com comunitari, mitjançant iniciatives d’economia social que
afavoreixin, al mateix temps, un desenvolupament social sostenible.3.- Promoure relacions
constructives i una resolució positiva dels conflictes, entesos com a oportunitat de canvi i
creixement personal i comunitari.
Salut i Crisi del DIPSALUT (Diputació de Girona)
Aquest any 2015, a l’igual que el 2013 i 2014, el Consell Comarcal de la Selva assumeix el
lideratge del Programa i ha mancomunat les accions pel 2015/2016.
les accions s'aniran implementant als municipis durant tot l'any.
FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
El 66% del cost dels Serveis Socials Bàsics l’aporta la Generalitat dins el Contracte programa
aprovat anualment. El 34% del cost l’aporten els Ajuntaments de la següent manera :
-Pel que fa als Equips Bàsics d’Atenció Social Primària en funció de la ràtio d’habitants i
mitjançant una quota fixa.
- Pel que fa al servei d’Ajuda al Domicili l’ajuntament hi aporta el 34% del cost dels casos
actius.
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-Les quotes tenen caràcter estimatiu i poden variar en funció del nombre de casos.
En el servei de Teleassistència l’aportació de l’Ajuntament segons cada tipus d’ aparell serà de :
Tipus A: 3.29 euros; Tipus B: 4.73 euros; Tipus C: 3.73 euros
La Generalitat finança el 100% del cost corresponent als Serveis Especialitzats.
En el servei de Transport Adaptat l’import de la quota anual dels ajuntaments obeeix a una
previsió d’acord amb els usuraris al tancament de l'exercici anterior, i està relacionada amb els
quilòmetres que recorrin, i si utilitzen o no cadira de rodes.
Despeses per serveis Indirectes
La gestió dels serveis suposa uns costos generals pel Consell Comarcal de la Selva en concepte
d’infraestructura, material informàtic i d’oficina, telèfon, personal administratiu, desplaçaments i
anàlegs.
La facturació mensual s’emetrà des de el Consell Comarcal amb la descripció dels serveis
prestats i amb el detall de les altes i/o baixes dels usuaris en els diferents serveis.
VIGÈNCIA
En tot allò no previst en la present addenda continuarà essent vigent i d'aplicació el Conveni de
delegació de competències formalitzat per les parts a l'any 2011 i allò que es preveu en la Llei
12/2007 d'11 d'octubre de Serveis Socials de Catalunya i disposicions complementàries
APORTACIONS ECONÒMIQUES DE L’AJUNTAMENT
QUADRE RESUM
SERVEI BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL
TREBALLADOR SOCIAL
EDUCADOR SOCIAL
SAD SOCIAL
SAD DEPENDÈNCIA
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
TOTAL BÀSICS

APORTACIÓ ANY 2015
21.215,90
10372,56
2880,13
13263,49
1122,11
48854,17

SERVEI SOCIALS ESPECIALITZATS
TRANSPORT ADAPTAT
* SIAD (Servei de psicologia
assessorament jurídic)
TOTAL ESPECIALITZATS

APORTACIÓ ANY 2015
8464,56

TOTAL ANUAL

i
8464,56
57318,73

* Càlculs fets amb dades 2014 i condicionats a les dades del 2015. “=
Els membres de la Junta, per unanimitat dels presents, acorden:
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats al
municipi d’Anglès durant l’any 2015.
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Segon.-Fixar l'aportació de l'Ajuntament d'Anglès per finançar els serveis delegats per l'any 2015
en 48.854,17€, per al servei bàsic d’atenció social i en 8.464,56 Euros, per al servei social
especialitzat. L'autorització i disposició de la despesa anirà a càrrec de partida 231 25000 del
pressupost del 2015.
Tercer.- Facultar l'alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris pel desenvolupament
del present acord.
Quart.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, i al als serveis econòmics
municipals.»
VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents.
8.2 Ratificació addenda del conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament d'Anglès per al projecte Mans d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat
d'educació secundària del municipi en el marc dels programes de diversificació curricular
Vist que en data 22 de juny de 2015 es va aprovar el Decret que es descriu a continuació:
«Decret de l'Alcaldia 174/2015,
Prorroga conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, projecte MANS, curs
2015-16
Vist que en data 27 de juny de 2007 aquest Ajuntament va signar el conveni de col·laboració amb
el Departament d'Educació per al Projecte “MANS” d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat
d'educació secundària del municipi al segon cicle de l'ESO de l'IES Rafael Campalans.
Aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2007-08, 2008-09,
2009-10, 2010-11, 2011-12. 2012-13, 2013-14,2014-15,
Vist que és necessari prorrogar el conveni pel curs 2015-16
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Demanar, al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la pròrroga del
conveni de col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'ensenyament
secundari obligatori, a traves del projecte MANS, per al curs acadèmic 2015-16.
Segon.- Comunicar-ho Departament d'Ensenyament pel seu coneixement i efectes
Tercer.- Ratificar en la propera sessió plenària que se celebri.»
Es per tot això el Ple d'aquesta corporació, acorda:
Primer.- Ratificar l'acord de Junta de Govern d'addenda al conveni per a la prestació de serveis
socials bàsics i especialitzats al municipi d’Anglès durant l’any 2015.
Segon.- Ratificar el Decret 174/2015 Prorroga conveni de col·laboració amb el Departament
d'Ensenyament, projecte MANS, curs 2015-16
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VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents
9. Notificació acords convocatòria per correu electrònic
Antecedents de fets:
Vist que l'art. 59 de la LRJPAC i els arts. 32 a 41 RD 1671/2009 disposa l'opció de comunicació de
les notificacions per part dels administrats i que entre aquestes existeix la possibilitat de realitzarse per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics sempre i quan existeixi el consentiment per la
seva utilització sempre que s'acrediti la recepció per tal d'acreditar la data i l'hora de recepció.
Vist que les notificacions per correu electrònic de les convocatòries del Ple i de la Comissió
Informativa són un mitjà ràpid, eficient i suposa un estalvi de recursos.
Per tot això, el Ple d'aquesta corporació adopta el següent acord:
Primer.- Autoritzar que les notificacions de les convocatòries del Ple i de la Comissió Informativa
es realitzin per mitjà de correu electrònic amb l'acusament de rebuda per part dels regidors.
Excepcionalment en cas que hi hagessin problemes tècnics de l'ús dels mitjans telemàtics per part
de les dependències municipals es faria ús del mitjà convencional.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els membres del Ple.
VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents
10. Assumptes urgents
Per part de l'alcaldia es proposa l'adopció del següent acord i moció, es passa a votació la
urgència dels mateixos i aquesta queda aprovada per unanimitat dels presents.
10.1 PROPOSTA D’ACORD DE L'AJUNTAMENT D'ANGLÈS D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA
DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU
ANTECEDENTS

Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals
de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se
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formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada
d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot
seguit es detallen:
Terme
d
´energia
Preus (€/MWh)
P1
P2
135,30
174,136
4
152,35
6
177,553

81,077

Terme
de
potència
Euros/ kW i any
P1
P2
9,4525
Sublot 1 (3.0A) 15,754249
49

86,943

Sublot 2 (2.1A) 35,517224
Sublot 3 (2.1
DHA)
35,517224

63,77

Sublot 4 (2.0 A) 21,893189
Sublot
5
(2.0DHA)
21,893189

P3

150,93
8
183,228

P3
6,301700

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el
Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja tensió
3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
3.1A

P1
P2
P3
P4
P5
P6
25,58867 15,77984 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
4
8
6.1
17,68310 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
2
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)
T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000
171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord relativa a
la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord
relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb
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destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de
2015 al 31 de març de 2016, havent-se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la
qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del
PCAP i també la cessió del contracte a l’ACM.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp.
2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp.
2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
Tercer.- Article 156 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 (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de règim
local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquest (Ajuntament, Consell Comarcal ...)
ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament d'Anglès s’adhereix a la segona pròrroga de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del
Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de
març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia
Preus (€/MWh)
P1
P2
P3
128,23 104,53 71,364
1
3
149,73
7
171,80
88,478
4
133,44
2
153,119
68,202

Sublot 1 (3.0A)
Sublot 2 (2.1A)

Terme de potència
Preus (€/kW i any)
P1
P2
P3
40,728885
24,4373 16,291555
30
44,444710

Sublot 3 (2.1 44,444710
DHA)
Sublot 4 (2.0 A)
42,043426
Sublot
(2.0DHA)

5 42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts
de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament
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aplicables als consumidors finals de l’energia.

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
110,685 94,777 70,785 0,000 0,000 0,000
124,731 103,019 96,943 82,560 79,767 67,026

Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) com
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.
VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents.
10.2 MOCIÓ DE SUPORT AL FC BARCELONA PER LA SANCIÓ DE LA UEFA
El grup PAU presenta la següent moció, s'acorda amb tots els regidors excloure del text presentat la
frase següent:
=”El nostre grup és apolític i sols ens presentem a les eleccions municipals. Hi ha persones de
diferents tarannàs i el vot és particular i mai és de grup.”=
I essent el resultat del text pactat el següent:
=”Vistes les informacions aparegudes en diferents mitjans digitals i de paper, on la UEFA vol imposar
una sanció al FC Barcelona per la presència de banderes relacionades amb Catalunya, com
l'estelada, la senyera i de càntics a favor d'elles, durant la final de la Lliga de Campions del passat 6
de juny d'enguany a Berlín.
Coneixedors de primera mà que el comportament dels aficionats blaugranes va ser en tot moment
exemplar, com així també fa palesa amb el seu escrit el delegat de la UEFA, on diu, a més a més,
que els aficionats blaugranes en cap moment van utilitzar artefactes pirotècnics, que els seus càntics
mai varen ser discriminatoris envers ningú i entenen que la llibertat d'expressió és fonamental per al
bon exercici democràtic.
Es per tot això que el Ple de la Corporació acorda:
Primer.- Donar suport al FC Barcelona, felicitar la seva afició pel seu comportament exemplar.
Segon.- Traslladar aquesta acord als pobles veïns, al Consell Comarcal de la Selva, a la Diputació de
Girona, a la Generalitat de Catalunya i als diferents departaments involucrats en aquestes
qüestions”=
VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents.
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11. Precs i Preguntes.
Preguntes del regidor Sr. Sergi Riera de la C.U.P.
Voldria fer tres preguntes:
-la primera; se m'ha dirigit un correu al meu correu personal sense que ningú m'hagi explicat com
hi puc entrar-hi, ni si es pot dirigir o no al meu correu.
-Demanar a l'equip de govern que prenguin con a costum respondre totes les instàncies tant
siguin favorablement com negativament.
-I la tercera que suposo que aquesta sí que em podreu respondre; preguntar sobre l'aparcament
de bicicletes que s'ha instal·lat a la plaça de la Rutlla. Quin és l'objectiu concret d'aquest
aparcament de bicicletes?
Contesta a les preguntes l'alcaldessa Sra. Àstrid Desset:
-La primera, en principi nosaltres hem demanat que es creessin les bústies d' anglès.Cat que no
teniu. En aquest cas no tenia el teu correu i he demanat a l'informàtic que el redirigeixi aquí.
Ho rebràs a l'adreça de gmail, però crec que tots heu de tenir una adreça d' anglès.cat, no cal que
entris de cap manera especial i era perquè tinguessis una adreça especial com a regidor.
Resposta del Sr. Sergi Riera:
Però jo entenc que si no tenia l'adreça @angles.cat, el primer que s'ha de fer és preguntar si es
pot redirigir al meu correu personal i explicar-ne com puc entrar en aquest correu. En cas que jo
me'l vulgui redirigir i no sé com fer-ho puc trucar a l'Ajuntament, i l'informàtic m'explicarà com s'ha
de fer o m'ho farà, però en cap moment ningú m'ha explicat que pots entrar en aquesta webmail i
clicar.
Sra. Àstrid Desset:
Podríem anar a l'informàtic, en aquests moments, tal com ho tens, no tens webmail, és a dir tens
un àlies, una redirecció, però si vols podem entrar al Webmail, doncs.
-Sr. Sergi Riera:
Jo només parlo de que si es fa alguna cosa, siguem consultats i se'ns avisi i no que ens trobem
rebent uns correus que jo no tinc demanats
Sra. Astrid Desset:
La segona, les instàncies mirarem de dóna'ls-hi resposta a totes les que puguem. Simplement
se'ns ha acumulat moltíssimes instàncies que estem mirant de donar resposta a totes.
S'esta mirant de respondre dins els límits com marca la llei. Si no responem dintre de 30 dies
sabem que és una resposta afirmativa però intentem fer-ho
El Sr. Toni Franco, regidor d'Obres i Serveis, respon a la tercera pregunta, sobre l'aparcament de
bicicletes de la plaça de la Rutlla:
-L'aparca-bicicletes, va ser una petició del Bar la Rutlla, per part de la Susi Espinet. A la Policia
Local li varem demanar informació d' on podríem posar l' aparca-bicicletes . Com tothom ha pogut
comprovar està en una mala ubicació. Aquesta setmana es treurà i es posarà en un altra ubicació,
en quant estiguin fetes les obres de Can Selga.
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Aquesta petició de la Rutlla és perquè els caps de setmana queda ple de bicicletes, perquè tenen
molts clients que van en bici. Varem creure que seria bo que hi hagués un aparca-bicicletes. I
nosaltres creiem que és una petició correcte però hem de cercar una ubicació correcte. Però amb
un dia o dos dies l' aparca-bicicletes que es va posar és treurà.
El Portaveu del grup P.A.U Pere Espinet pren la paraula:
Nosaltres volem agrair a l'equip de Govern que les instàncies que hem presentat, n'han contestat
forces. Referent a això, una de les coses que vaig demanar era els torns de la Policia, deia que hi
havia un decret que deia que no es podia donar. Secretaria...?
L'Alcaldesa Sra. Astrid Dessed, respon:
Per temes de seguretat.
Torna a prendre la paraula el Sr. Pere Espinet:
La pregunta era si quedaven coberts els torns, tots els torns. Com que ara ha marxat un policia i
per si tenien controlats la gent de Salt, és per això. Ells sabien quan no hi havia policia i a partir
d'aquí ocuparen dos pisos. La meva pregunta anava per aquí.
La Sra. alcaldessa respon:
D'acord, el què passa, és que no podem facilitar quadrants.
Intervé el Sr. Espinet:
La pregunta, meva, anava per aquí; si quedava coberta les 24 hores del dia.
Respon la Sra. alcaldessa:
Hi va haver una tarda que no va quedar coberta, el policia va plegar, però aquella tarda estàvem
informats que no quedava coberta. No podem facilitar més informació.
Aclariment del Sr. Espinet:
Ho dic perquè hi ha gent de Salt, perquè els ha fet fora, i no ens trobem com fa dos anys i mig que
es varen posar en aquells pisos del carrer de la Triassa i un del carrer de les Fàbriques. Com que
són pisos de banc, no pots dir res. Que no sigui un efecte “Llamada”.
Aclariment de la Sra. alcaldessa:
No, no; la policia ara està funcionant correctament
Intervenció del Sr. Espinet:
A més la policia amb les plaques que tenen, ara, saben; vull dir que en qualsevol moment, saben
si un, està fitxat o no està fitxat, igual que els cotxes. La policia, creiem que fa una bona tasca.
Havia demanat els horaris dels monitors de la piscina, com que ara, Dipsalut s'està posant molt
amb això; per si mai passés alguna cosa.
Resposta de la Sra. alcaldessa:
No, no, està correcte.
Pregunta del Sr. Espinet:
Després una altra pregunta que ha sortit arrel del cas d'Olot. A veure si el departament
d'ensenyament s'ha posat en contacte per lligar ensenyament i sanitat pel tipus de vacuna.
Resposta del Regidor d'educació Sr. Jordi Pibernat:
Em va trucar l'Elena de la llar demanant-ho, també vaig parlar amb en Josep Carreras i vam
decidir entre tots. Ensenyament no ens ha dit res, però hem decidit, entre tots que entre nosaltres
portarem un pla i consensuarem una posició que sigui comuna. Tots plegats.
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Pren la paraula el Sr. Pere Espinet:
Si com que hi ha aquesta psicosis, si es pot evitar millor
Resposta del Sr. Jordi Pibernat:
En principi tots els que estan matriculats a la llar pel curs que ve estan vacunats. A l'escola en
principi, també ho tenim bé.
Pregunta del Sr. Pere Espinet:
Heu parlat amb escoles de la Cellera de Ter?.
Resposta del Sr. Jordi Pibernat:
De moment quan varem parlar, varem decidir posar-nos de acord nosaltres.
Pren la paraula el Sr. Pere Espinet:
Ho dic perquè si ells no ho fan, no es fa res si ho fem nosaltres.
Resposta del Sr. Jordi Pibernat:
Com que des de la Generalitat que és qui hauria de posicionar-se en ferm, no ho farà, doncs
nosaltres en aquest sentit podem acordar allò que poguéssim assumir. Fer un seguiment per
veure què passa.
Pren la Paraula el regidor Sr. Josep Casadellà:
A nivell de vacunes també vull informar que igual que com hi ha tota aquesta psicosi a nivell de la
vacunació, també s'ha demanat per part meva, que una metgessa que està a favor de la no
vacunació; perdó, no es la no vacunació sinó la llibertat de l'elecció de les vacunes, que també
vingui a exposar el seu raonament per no tenir només, la informació de una de les bandes la de
les farmacèutiques i implicats.
Pregunta del portaveu de PAU, Sr. Pere Espinet:
Al regidor responsable de Gales i festes de barri; se li respon que és el Sr. Josep Casadellà.
El Sr Espinet diu:
Després també vaig presentar un escrit, amb sembla que al 30 de juny que feia referència al punt
que varem aprovar al ple de 23 de juny que era, sobre les franges de protecció. Com que ara
tenim una ADF, car estem envoltats de boscos, jo vaig, bé, vull dir tot el grup, vaig expressar si hi
havia la possibilitat de parlar amb diferents ajuntaments i fer una junta de seguretat conjunta per
tal de si nosaltres estassem els boscos, i, que la Cellera no ho faci. Nosaltres, en el cas de l'Antex,
estem a pocs metres de Vilanna. Tenim present això.
Resposta del regidor de Medi Ambient, Josep Casadellà:
Bé a nivell d'aquest punt hi ha vàries accions que s'han dut a terme, la primera ha estat, se'n va
parlar en el ple anterior, que és tirar endavant el pla d'incendis forestals, que s'hauria d'haver
renovat ja l'any passat, i per tant ara, l'hem tirat endavant i té una actuació de 4 anys.
A nivell de les franges és un tema delicat que s'ha de treballar, i el que hem fet és passar una
sol·licitud a l'ADF concretament amb en Lluís Güell. Entenent que hi està treballant dintre i estem
pendents que ens donin aquesta informació. Ell s'informarà a d'altres Ajuntaments que hi estan
treballant i em dirà quines coses hem de tenir en compte en aquests nivells.
Pren la paraula el Sr. Pere Espinet:
Jo, també ho deia, com que es va aprovar a la legislatura passada, el que és important és que si
es pogués englobar tot, en el moment que hi hagués algun tipus d'alteració la gent sabés on han
d'anar. S'hauria de fer un simulacre.
Resposta de l'alcaldessa, Sra. Àstrid Desset:
De fet, el dia 26 hi hagué una reunió d'alcaldes, on es va tractar tots aquests temes. Tot el que ha
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de saber l'alcalde i l'equip de Govern, ho hem compartit. Hi haurà un seguit d'actuacions en un
futur a nivell de Municipi i fins i tot poden venir els bombers aquí a fer xerrades amb els propietaris
i a la població civil, per tal de conscienciar-los. En principi cada municipi és responsable de
netejar-se la seva franja. El què passa és que és l'Ajuntament qui ha d'obligar els veïns a fer la
neteja i fer una normativa subsidiària obligant-los. El consell comarcal, després, els cobrarà la
neteja, lògicament els sortirà més car que els hi facin, que si no ho fan ells. Però, es fan
entrevistes i a nivell de la Generalitat, s'hi està molt a sobre, controlaran i també es facilitarà molt,
perquè si ho hem de fer de manera subsidiària, costarà diners i esclar, ens han d'ajudar la
Diputació i el Consell Comarcal si no tindrà un cost elevat.
Pregunta del Sr. Pere Espinet:
Després una qüestió que sempre ens ha preocupat, que és la part del centre de Dia i de la piscina
que són terminals d'aigua, i a la part de la piscina resulta que l'aigua entra a més de 20º i pot ser
problemàtic per a la legionel·la. Potser, fer-hi alguna actuació amb Dipsalut si ho poden mirar.
Aquest any com que les temperatures són tan altes. L'any passat va anar bé perquè eren
temperatures que no eren gaire més altes. Això es un problema endèmic, no ve pas d'ara. Al
Centre de Dia, sempre es mirava que el clor fos el correcte perquè la gent gran bevia de l' aixeta i
quan el clor no era correcte, doncs, se'ls donava botelles d'aigua.
Això, tenir-ho una mica present. Són coses que surten a mesura que passa el temps. Després, al
Centre de Dia, el mes d'abril i maig vàrem tenir un problema amb la fossa sèptica, com que hi ha
un desnivell força gran, hi ha dues bombes especials que no poden remenar el personal municipal
perquè no tenen potestat, perquè estan instal·lades com si anéssim a la Lluna. Doncs varem
quedar amb Aqualia, varem quedar perquè hi ha hagut un canvi. Doncs, varem quedar que farien
un estudi, per tal que no tornes a passar el que va passar el mes d'abril maig. Per això si vols
parlar amb Aqualia, ells tenen un estudi fet d'això. Són unes bombes especials que fan un
drenatge i pugen les aigües brutes.
Respon la pregunta el regidor d'Obres i Serveis Sr.Antoni Franco:
Ja hem estat en contacte amb Aqualia, s'ha parlat d'aquest tema. S'esta posant fil a l'agulla.
Pren la paraula l'alcaldessa Sra. Astrid Desset:
Hi ha una subvenció de la Diputació de Girona, que cobrirà tots els temes que has dit de les
sortides d'aigües, de la piscina i la del centre de dia i el carrer de les Fàbriques, que fa molt de
temps que allà, s'està deixant anar porqueria. Des de fa molt de temps. Amb la calor extrema.
Pren la paraula el Sr. Pere Espinet:
Allà hi ha d'anar aquella estació de bombeig que no volen posar-la en funcionament.
Resposta de l'alcaldessa Sra.Astrid Desset:
És un problema de salut pública.
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
L'alcaldessa,

Sandra Pinos Martínez

Àstrid Desset Desset
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