
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE

L’AJUNTAMENT D'ANGLÈS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 09/2015 
Caràcter: Ple ordinari 
Data: 11 d'agost de 2015
Horari: de 20:00 a 21:07 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

Sandra Pinos Martínez, secretària
Leonor Martínez Lacambra, interventora

Excusen l'assistència:
Anna Carrillo Oriol, regidora

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta sessió anterior
2.-Donar compte decrets d'alcaldia
3.- Aprovació Compte General 2014 de l'Ajuntament d'Anglès
4.- Expedient de modificació pressupostària número 13/2015.
5.-  Aprovació i reconeixement extrajudicial de crèdits d'exercicis anteriors
6.- Aprovació preus públics per la Llar d'infants
7.- Segona aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de Can Aulet
8.- Incoació expedient sobre la creació del registre d'entitats d'Anglès
9.- Aprovació instrucció cessió d'espais municipals.
10.- Compatibilitat arquitecte municipal Sr. Joaquim Ginesta Rey
11.- Moció adhesió Corrallengua
12.- Donar compte dels informes trimestrals de la Llei de Morositat i del període mig de pagaments
dels resultats corresponents al 2n trimestre de l'exercici 2015.
13.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust, període 2n trimestre 2015
14.- Donar compte de l'execució trimestral 2n trimestre 2015
15.-  Aprovació  provisional  de  la  modificació  de  l'ordenança  fiscal  número  14,  taxa  per  a  la
utilització i prestació de serveis a les instal·lacions municipals. 
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16.- Aprovació de la cessió d'ús d'un bé patrimonial al carrer Verneda 61
17.- Assumptes urgents
18.- 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
ordinària  i  en  primera  convocatòria  a  les  20:00  hores  de  l'11  d'agost  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.-

TEMA: Aprovació actes sessions anteriors

Un cop llegida l'acta número 8 de 7 de juliol de 2015 pendent d'aprovació, es passa a la votació, la
qual és aprovada per unanimitat dels presents. 

2.-

TEMA: Donar compte dels decrets d'alcaldia

Es dona compte dels decrets dictats per l'Alcaldia des del número 196 al número 260 de 2015 els
quals han estat a disposició de tots els regidors, i per tant, es donen per assabentats.

3.-

TEMA: Aprovació Compte General 2014 de l'Ajuntament d'Anglès

ATÈS que en data 21 de maig de 2015, es va reunir la Comissió Especial de comptes  d’aquest
Ajuntament, per tal d’informar el compte general corresponent a l’exercici de 2014, format pels
documents establerts a l’article 209 del text refós aprovat per RD legislatiu 2/2004, i d’acord amb
les regles 97 a 104 de l’Ordre eha/.  4041/2004,  de 23 de novembre,  per la  qual  s’aprova la
instrucció del model normal de comptabilitat (boe de 9 de desembre de 2004).
ATÈS que exposat al públic en forma i terminis establerts a l’article 212.3 del text refós aprovat per
RDL 2/2004, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i havent-se publicat l’Edicte al Butlletí Oficial de
la Província de Girona de 3 de juny de 2015, sense que durant el termini d’exposició al públic
s’hagi produït cap reclamació,

El Ple adopta els següents acords:

PRIMER.- Aprovar  el Compte General de l’exercici 2014, de conformitat amb el què estableix
l’article 212.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per RD legislatiu
2/2004.

SEGON.- Trametre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General, de conformitat
amb el que prescriu l’article 212.5 de la normativa d’Hisenda bàsica local abans esmentada, en el
termini més curt possible, per tal que realitzi la fiscalització externa de la Corporació.
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INTERVENCIONS:

Pren la paraula el Sr. Espinet per agrair la confiança de tots els regidors d'haver votat a favor dels
comptes que el seu equip va gestionar. 

VOTACIONS:

Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 

4.-

TEMA: Expedient de modificació pressupostària número 13/2015

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 13/2015 per crèdit extraordinari,

Atès  que  ha  sorgit  la  necessitat  de  dotar  dues  aplicacions  pressupostàries  per  tal  d’atendre
despeses no previstes en el pressupost inicial

Atès que en  l’article 177 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  s’estableix  la  possibilitat  de  dur  a  terme
expedients de modificació  per crèdit extraordinari

Vist l’informe favorable de la Intervenció emès en data 5 d’agost d’enguany,
 
Vist  que l’Art.52.2 f) i114.1del 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 estableix que l’aprovació de la modificació
del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, s'adopta dels següents
acords:

PRIMER.-  Aprovar  la  modificació  pressupostària  del  pressupost  2015  per  crèdit  extraordinari
número  13/2015, dins el  Pressupost, el qual a nivell de capítols és el següent:

CRÈDIT
EXTRAORDINARI:
Codi Partida Explicació de la Partida Modificació

DESPESES

336 63200 Rehabilitació Naus Burés 6.500,00

171 61900 Inversions de reposició en infraestructures
– parcs i jardins

3.500,00

TOTAL 10.000,00

450 60900 Adquisició infraestructures -10.000,00

TOTAL -10000

SEGON.- Exposar l’acord de la modificació  anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació a
l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu
si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà 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."
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INTERVENCIONS:

El Sr. David Bohigas explica la present proposta. 
Pren la  paraula el  Sr.  Riera per  dir  que quan varem veure aquest  punt,  ens  preguntàvem si
realment el Canyo era el punt més important on invertir, nosaltres pensem que hi ha altres llocs
més prioritaris on fer-ho,  per tant ens abstindrem.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet per dir que aquesta subvenció és la demanada la passada
legislatura d'uns 6.000 €. Nosaltres sempre ens ha preocupat les naus de la Burés sempre que
plou hi hagin problemes, també ens preocupa el parc de la Font del Canyo, que és un parc antic
amb  manca  de  manteniment  degut  a  la  falta  de  recursos  econòmics  d'aquests  últims  anys.
Nosaltres creiem que tot  el  que sigui  inversió  per  tal  de  mantenir  les  infraestructures  vives  i
correctes, votarem a favor d'això. És a dir, tot el que sigui manteniment per tal que no es deteriorin
més les coses del poble, nosaltres, ho veiem bé. El vot del nostre grup a la hora de votar seria
afirmatiu.
Pren la paraula la Senyora Alcaldessa per explicar a en Sergi, que demanarem ajuts a la Diputació
i a la Generalitat, pensem que hi han actuacions que es poden fer més urgents i d'altres no tan
ràpides. 

VOTACIONS:

Es passa a la votació de la proposta la qual és  favorable
A favor:  C.D.C., Anglès 2015 i Pau
Abstencions: C.U.P.
En contra: - 

5.-

TEMA: Aprovació i reconeixement extrajudicial de crèdits  d'exercicis anteriors

Atesa l’existència de reclamacions de deute corresponent a l’exercici 2013 per quotes pendents de
pagament del Consorci Ter Brugent per un import total de 3.018,77€. 

Atès  que  és  necessari  tramitar  un  expedient  de  reconeixement  extrajudicial  per  a  la  seva
aprovació
Vist  l’informe  d’Intervenció  de  data  4  d’agost  de  2015  en  el  qual  s’estableix  la  viabilitat  de
l’expedient.

En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, s'adopta el següent acord:

Únic.-  Reconèixer extrajudicialment  l’import  de  3.018,77€  i  imputar  al  Pressupost  de  2015,
després de realitzada la modificació pressupostària adient

VOTACIONS:

Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 

6.-

TEMA: Aprovació preus públics per la Llar d'infants

Identificació de l’expedient 
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Modificació del preu públic de la Llar d’infants municipal per al curs 2014/2015. 
Fets   
1. La directora de la llar d’infants ha fet una proposta de modificació dels preus públics aprovats

per  a  aquest  servei.  Aquesta  proposta  considera  la  possibilitat  d’introduir  tarifes  per  mitja
jornada, així com la modificació del preu del servei de menjador. 

2. La realitat de la llar d’infants indica que, d’acord amb les necessitats de les famílies, amb la
possibilitat de la mitja jornada, es facilitarà a més famílies l’accés al servei, amb la possibilitat
d’increment d’ingressos,  tot  tenint  en compte el  gran percentatge de costos fixos d’aquest
servei. 

Fonaments de dret 
 

1. El reial decret legislatiu  2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, en els seus articles 41 a 47 regula els preus públics, establint, entre
d’altres, els següents preceptes

- Les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis de la seva
competència (41).

- No es podran exigir preus públics per als serveis i activitats enumerats a l’article 21 (42).
- L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei. Quan existeixin

raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, l’entitat podrà fixar preus públics
per  sota  del  límit  esmentat.  En  aquests  casos  hauran  de  consignar-se  en  els
pressupostos les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant (44). 

- Correspon al Ple de la Corporació l’establiment o modificació dels preus públics, sense
perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern (47)

1. Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el reglament general de recaptació.

2. Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local.

3. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.

El Ple adopta el següent acord:

Primer.  Aprovar la modificació del preu públic de la llar d’infants per al curs escolar 2015/2016,
amb la següent estructura:

CURS 2015-2016
CONCEPTE QUOTA(€)
Servei d’escolarització:
-Quota mensual, jornada sencera: de 8:45 a 17:15 190,00
-Quota mensual, jornada matinal: de 8:45 a 12:15 140,00
-Quota mensual, jornada de tarda: de 14:45 a 17:15 110,00
Servei de menjador:
- Menú jornada sencera, per dia 5,50
- Menú jornada parcial, per dia (inclou monitoratge) 11,00
- Menjador amb bibero, dia 2,00
Serveis extres:
- Servei Bon dia : de 7:45 a 8: 45 (quota mensual) 6,00
- Servei Bona tarda:de 17:15 a 18:00 (quota mensual) 15,60
- Tardes Extra, per tarda 5,00
- Matins Extra, per matí 7,00
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Altres:
- Material escolar 56,00

Segon.  Aquests preus públics seran d’aplicació a partir  de l’inici  del curs 2015/2016 i  regiran
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 

Tercer.  Exposar  els  preus aprovats  al  tauler  d’anuncis  de l’Ajuntament,  al  vestíbul  de la  Llar
d’Infants i a la pàgina web de l’Ajuntament.

INTERVENCIONS:

El regidor Sr. David Bohigas explica la proposta.
Pren la paraula. Sergi Riera,  per dir que nosaltres, volem fer constar tal com ha dit l'equip de
govern que ens sembla bé que també es faci mitja jornada.
El Sr. Pere Espinet aporta que el nostre grup sempre ha apostat per la llar d'infants,llàstima que
del 33, 33,33 i des dels inicis dels anys 80 s'ha convertit en més percentatge per a la gent del
poble. Un parell de qüestions: la gent que vagi a mitja jornada, a l'hora de la subvenció de la
Diputació comptabilitza com a mig o com a un a l'hora de donar la subvenció per a alumne?  estan
comptabilitzats com a sencers?
Pren la paraula Jordi Pibernat, regidor d'ensenyament per dir que en aquests moments com que
no tenim encara la subvenció...
Pren la paraula Pere Espinet,  per aclarir  que  ho dic de cara a demanar la subvenció.  Quan
demanem  la subvenció direm tenim tants alumnes, es mig i mig o sencer.
Ho dic perquè no quedem fotuts, de cara a rebre la subvenció, a més a més, si això  serveix a més
a més per mantenir la actual plantilla perquè es a dir menys mainada, menys professors  i avui en
dia si es perd un lloc de treball, la culpa és de l' alcaldessa. Fa uns anys la culpa era meva, vull dir,
anar  mirant  aquest  tipus  de  coses.  Nosaltres,  tot  el  que  sigui  positiu  perquè  la  Llar
funcioni,votarem a favor d'aquesta proposta.

VOTACIONS:

Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 

7.-
  0603.06 PLANS ESPECIALS
TEMA: Segona aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de Can Aulet

Vist l'acord pres per aquest plenari en data 7 de juliol de 2015 en relació a l'aprovació provisional
de  Can  Aulet  condicionada  a  que  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme,  òrgan  competent  per
l'aprovació definitiva del Pla Especial entengui que l'activitat s'ha implantat legalment. 

Vist l'informe jurídic de data 4 d'agost de 2015.

D'acord  amb  les  prescripcions  introduïdes  per  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Girona
l'arquitecte Sr. Daniel Félez va presentar un nou document esmenant les deficiències observades
en data 4 d'agost de 2015. 

Vist  l'informe de l'arquitecte assessor,  Sr.  Joaquim Ginesta de data 8 d'agost  de 2015 on es
detectaven encara algunes mancances.

Vista la instància amb documentació complementària presentada pel Sr. Daniel Félez en data 11
d'agost de 2015 

S'adopten dels següents ACORDS:

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat



 

Primer.- Efectuar  una  segona  aprovació  provisional  del  Pla  Especial  Paratge  Ca  N’Aulet,
presentat per la impremta Pagès atès que les esmenes introduïdes no són substancials en el
benentès que les referències a la línia elèctrica soterrada de mitja tensió que el Pla especial conté
a la memòria, i el plànol que indica la seva situació, tenen caràcter simplement informatiu atès que
la seva autorització es tramitarà simultàniament en expedient de llicència municipal independent
per la qual se sol·licitarà el corresponent informes a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona,
tal com es preveu als articles 48, 57 i 59 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Es condiciona la validesa del 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 l'enginyer
assessor, de data 2 de juliol de 2015, que obra a l’expedient.

Segon.- Trametre a la CTUG la documentació que correspon.

Tercer.- Notificar el present acord als interessats.

INTERVENCIONS:

La Sra. alcaldessa explica la proposta. 
Pren la paraula el Sr. Pere Espinet Pren la paraula el Sr. Pere Espinet, per dir que el problema és
la burocràcia de l' administració que fa que moltes empreses que es volen implantar, degut a la
paperassa, doncs, marxen. Bé el company Esteve Callís té un company que te vaques que són
molt llestes perquè a l'hora de morir-se es moren a Osca en lloc de Lleida, a Osca no els demanen
res. Vull dir, hem de fer fàcil la paperassa.

VOTACIONS:

Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat dels presents. 

8.-
  2700.- ENTITATS
Tema: Incoació expedient sobre la creació del registre d'entitats d'Anglès 

Antecedents de fet

Atès que els drets reconeguts a les associacions per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns només es poden exercir per aquelles que es trobin inscrites en el Registre
Municipal d'Associacions Veïnals.

El  Registre  té  per  objecte  permetre  a  l'Ajuntament  conèixer  el  nombre  d'entitats  existents  al
municipi,  les  finalitats  i  la  representativitat,  als  efectes  de  possibilitar  una  correcta  política
municipal de foment de l'associacionisme veïnal. Per tant, és independent del Registre General
d'Associacions en què, així mateix, han de figurar inscrites totes elles.

Podran obtenir la inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals totes aquelles l'objecte
sigui la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i, en
particular,  les associacions de veïns d'un barri  o districte, les de pares d'alumnes, les entitats
culturals, esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals i qualssevol altres
similars.

No consta que l'Ajuntament d'Anglès disposi del Registre Municipal d'Associacions Veïnals. 
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Legislació aplicable

Article  236  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28 de novembre,  pel  què  s'aprova  el  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

S'adopten els següents ACORDS:

Primer.- Incoar l'expedient per la creació del Registre d'Entitats del municipi d'Anglès. 

Segon.- Aprovar les normes annexes que han de regir el registre d'entitats.

Tercer.-  Donar informació pública al present acord mitjançant publicació edictal a les cartelleres
del municipi i a la pàgina web municipal. 

Quart.- Notificar el present acord a totes aquelles associacions o entitats que tinguin per objecte la
defensa,  foment  o  millora  dels  interessos  generals  o  sectorials  dels  veïns  del  municipi,  i  en
particular,  les  associacions  de  veïns,  les  de  pares  i  mares  d'alumnes,  les  entitats  culturals,
esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals i qualsevol altres similars
perquè, si ho estimen pertinent, puguin preparar la documentació requerida i una vegada s'aprovi
la creació del registre es pugui procedir a la seva inscripció. 
Termini inicial de presentació: fins al 31 de desembre de 2015.

INTERVENCIONS:

 El Sr. Pibernat explica la proposta tot dient:
Faré una breu introducció que servirà pels dos punts que els hem separat perquè és puguin votar
individualment. Tant en el tema del registre d'entitats com en el de cessió d'espais, primer de tot
donar les gràcies tant a en Sergi com a l'Esteve  en representació del seu grup, perquè hem fet
alguna reunió prèvia en la qual tothom ha aportat millores en les propostes que s'havien fet. Les
hem rebut i les hem introduït totes tret la consideració de l'Esteve de poder-ho preparar amb més
calma i és que, tot aquest procés s'ha accelerat perquè em varen demanar de diverses entitats i
des de secretària i intervenció que el fet d'ocupar diferents espais normalment es fes d'acord amb
la llei i per fer-ho hem d'anar fins al començament. Llavors, per la creació del Registre d'Entitats, el
que hem fet amb la Sandra és tractar la llei que regula aquesta normativa municipal amb els punts
que es demana que s'han de presentar els hem agafat hi hem fet un recull per donar cabuda a
aquest registre. Inicialment no hi hem posat res més que no fos la llei excepte  un tema que és el
que en diem l'arxiu de les entitats que seran les dades que  les entitats ens donaran a nosaltres a
partir de la pàgina Web en un registre que sigui consultable per tothom que digui quines entitats hi
ha a Anglès i ens donaran el permís exprés per penjar aquelles informacions.
 Deixarem fins a final  d'any perquè es pugui anar regularitzant tot  el  tema. Varem parlar  que
l'Ajuntament no farà d'inspector, però sí que hi ha algunes de les coses sí que s'hauran de mirar.
Amb tot  i  això,  hem treballat  conjuntament amb la Sandra,  jo feia les coses i  ella em deia si
estaven bé o no, però relativament és això.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet Portaveu de P.A.U per dir que referent a aquest punt que
és incoació d'expedient sobre la creació del registre d'entitats, a mi em sembla que el que s'està
fent és el més legal possible, de fet totes les entitats del poble haurien d'estar registrades, tant per
un  bé  per  elles,  com  per  un  bé  per  a  l'Ajuntament;  perquè   avui  en  dia  tothom  demana
responsabilitats. 

Pren la paraula el regidor Sergi Riera portaveu de la C.U.P. per dir:
Jo, primer de tot, voldria matissar, com a la  informativa es va dir que el certificat del registre és
gratuït i no és així, el tramit de justícia, costa 57 €, que es tingui en compte això, que realment
algunes entitats no poden tenir aquests diners. Llavors nosaltres creiem que aquest registre no
facilita la vida de les entitats de la vila, sinó que els hi posa pals a les rodes, i, trobem a faltar
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mecanismes per ajudar-les a complir amb tot el que suposa aquest registre, normalment, en els
pressupostos, doncs caldria pensar en donacions perquè les entitats facin els seus pressupostos i
tinguin una bona liquiditat i totes aquestes coses.
Pren la paraula L'alcaldessa.
Textual:
Està previst poder ajudar-les  a portar aquest tràmit administratiu.

VOTACIONS:

Es passa a la votació de la proposta la qual és  favorable
A favor:   C.D.C. Anglès 2015 i Pau
Abstencions: C.U.P.
En contra: - 

9.-
  2700.- ENTITATS
Tema: Aprovació de la instrucció sobre cessió d'espais municipals

Antecedents de fet

A fi de poder tenir unes normes clarificadores a l'hora de poder cedir els espais municipals i es
pugui complir amb els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència, per part de l'equip de govern
es presenta una instrucció sobre cessió d'espais municipals. 

S'adopten els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la instrucció annexa que han de regir la cessió d'espais municipals. 

Segon.-  Donar informació pública al present acord mitjançant publicació edictal a les cartelleres
del municipi i a la pàgina web municipal. 

Quart.-  Notificar el present acord junt amb la instrucció aprovada a totes aquelles associacions,
entitats o persones ja siguin físiques o jurídiques que actualment estiguin fent ús de la cessió
d'espais municipals perquè en donin compliment.»

INTERVENCIONS:

Pren la paraula per explicar-ho el Sr. Pibernat:
El següent pas del procés és regular d'una manera civilitzada i d'acord amb la llei tot el que faci
referència a la cessió d'espais municipals sense ànim de lucre com activitats lucratives, llavors,
hem fet una catalogació de les diferents necessitats perquè la llei deixa molt clar que només es
poden deixar gratuïtament els espais municipals sense ànim de lucre, que facin activitats que
siguin d'interès per al poble, llavors, per poder deixar tot ben escrit i ben com cal i perquè no ens
trobem amb cap problema de cap tipus, fem aquesta proposta de reglament. És una proposta de
reglament, molt senzilla, molt simple; que a nosaltres ens corria molta presa fer-la perquè la llei
també diu que totes aquestes cessions s'han de fer de manera transparent de manera objectiva i
amb coherència, que vol dir que quan nosaltres prenem una decisió l'haurem devalorar. Si més
d'una entitat sol·licita el mateix espai, nosaltres aquella decisió l'haurem de prendre  d'una manera
transparent; per tant per prendre-la necessitem tenir els criteris per prendre les decisions, i es aquí
on ens ha vingut la urgència. Per tant, hem tirat endavant tot aquest reglament amb la idea de
tenir la màxima informació per poder prendre les decisions que es prendran d'aquí a res.
Llavors, com que l'entorn  afecta a diverses entitats i en Toni és el president del Basquet, hem
cregut convenient que en aquesta decisió s'abstindrà per efectes formals. Aquí també hi ha el
tema, de regular les activitats que es puguin fer en espais municipals sense ànim de lucre, que en
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els punts 14 i 15 hem fet una petita modificació de l'ordenança que després quan la tinguem a
punt ja l'explicaré, i en principi allò que varem parlar a la comissió informativa, tot això ens ha de
servir per gestionar millor els espais, però també hem de mirar que no sigui molta paperassa per
una cosa que s'ha fet de paraula. Hem de saber tots plegats, nosaltres i les entitats trobar el punt
just per fer les coses ben fetes, fer-les de pressa i fer-les de la  manera més transparent possible.

Pren la paraula el regidor Sergi Riera, portaveu de la C.U.P.:
Nosaltres, demanaríem que això no comptés, bàsicament perquè els documents que jo tinc del 4
d'agost hi ha un defecte de forma, perquè, per exemple, llegeixo textualment: “Les associacions
sense ànim de lucre per l'ús privatiu d'un espai municipal per una activitat anual o puntual, en el
paràgraf enlloc es parla de quina documentació s'ha d'entregar si es fa una activitat puntual. Una
entitat sense ànim de lucre que vulgui desenvolupar les activitats en un espai municipal durant un
curs  haurà  de  sol·licitar  la  corresponent  autorització  municipal  acompanyada  de  la  següent
documentació. Crec que estem redactant un document que ja li falten casos que no cobreix, i així
parlaríem  de  les  entitats  sense  ànim  de  lucre,  parlaríem  dels  centres  educatius,  dels  clubs
esportius Trobo que és un defecte de forma important en el document.
Si es vota nosaltres votaríem en contra.

Pren la paraula el regidor Esteva Callis de P.A.U:
Nosaltres,creiem que anem massa de pressa, potser seria millor parlar amb les entitats, a veure
com ho veuen o amb la gent. Després vull tocar un punt que se'n va parlar que són els convenis
que hi havia amb  P.A.U.i amb altres ens, que aquí es va quedar que es faria alguna cosa apart i
veig que heu passat pel damunt. 
Aquí en principi tampoc votarem en contra ens abstindrem.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet portaveu de P.A.U:
És cert que durant aquests últims vint-i-cinc anys hem cedit espais que no reunien cap mena de
condició. Amb aquest sentit, deixar un espai que no s'adequa pot passar qualsevol cosa. Anem al
“tanto” amb aquests tipus de coses que sense voler el responsable últim sempre som nosaltres.
Que consti que això és un defecte de sempre no és d'ara. No us dono la culpa a vosaltres, em
dono la culpa a mi i als que hi havien abans de mi.

Pren la paraula Sergi Riera regidor de la CUP:
I si es vol demanar la sala Fontbernat per fer un acte puntual, com que aquí no està escrit quina
documentació se li demanarà

Pren la paraula la secretària:
En tot cas aclarir que en tot cas si després considereu que s'han d'afegir coses sempre es poden
modificar, de cares a propers plens. 

Pren la paraula el regidor Josep Casadellà.
El nostre grup, entenem que és important el treball que ha fet en Jordi i creiem que encara és molt
més important  poder  vestir  aquestes  estructures de les quals  em trobat  moltes mancances a
l'Ajuntament.
És a dir, ens hem trobat a nivell d'estructura general de l'Ajuntament, ens falta aquest esquelet
sobre el que podem anar construint, jo entenc que això és un esquelet molt millorable, però que
hem de partir d'un esquelet i l'important és que aquesta estructura es pugui aguantar ja a l'inici del
nou curs i les dificultats que tinguem les gestionarem, però penso que és de vital importància que
es comenci en el inici de curs. Votarem a favor.

Els Srs. Pibernat i Riera debaten sobre l'aportació que ha fet el Sr. Riera. El Sr. Pibernat li demana
si  aquesta aportació no la  podria haver fet  per poder-la treballar  a la  reunió prèvia de treball
conjunt dels regidors. 
 
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Podem votar a favor a la proposta de l'equip de govern actual i llavors seguim sobre això com deia
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en Josep, no hi ha rés lligat, és un inici.
Pren la paraula el Regidor Jordi Pibernat:
Això és el que marca la Llei. Podem parlar-ne un altre dia si voleu, però això és el que demana la
llei perquè els espais cedits a entitats és una subvenció. O sigui, podem discernir si hem d'aplicar
la llei o no l'hem d'aplicar, podem discernir això, però que la llei demana que per cedir els espais
municipals s'han de demanar totes aquestes coses, no ens ho hem pas inventat nosaltres això, és
l' aplicació de la llei. 

Pren la Paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet.
Nosaltres no votarem en contra, perquè veiem que és una cosa que és fa a fi de bé. Però sí que
ens abstindrem. Però sí que ens agradaria que es tingui present la antiguitat de l' entitat i si l'
entitat és del poble que l'Ajuntament ho tingui en compte. 

VOTACIONS:

Es passa a la votació de la proposta la qual és  favorable
A favor:   C.D.C Anglès 2015, El Sr Toni Franco s'absté de votar d'acord amb l'article 28 de la Llei
30/1992, i per tant no vota i no computa.
Abstencions: P.A.U.
En contra: C.U.P.

10.-
  500.- PERSONAL
Tema: Compatibilitat arquitecte municipal Sr. Joaquim Ginesta Rey

Vista la instància de reingrés de data 2 d'abril de 2015 del Sr. Joaquim Ginesta Rey, a la plaça
d'arquitecte municipal a jornada parcial. 

Vist el certificat del plenari de l'Ajuntament de l'Escala de data 20 de juliol de 2015 on s'acorda (...)
atorgar-li la compatibilitat amb un màxim de 11,25 hores com arquitecte a altres administracions. 

Atès que segons consta a l'expedient, el Sr. Joaquim Ginesta és funcionari interí de la Corporació. 

Vist l'informe de secretaria número 4/2015 de data 6 d'agost de 2015 subscrit per la intervenció
municipal. 

Legislació aplicable
Article 324.2.g) i  333 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,  pel  què s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals. 

Per tot això , s'acorda:

Primer.- Declarar que concorre l'interès del servei públic perquè l'interessat pugui tenir un segon
lloc de treball o segona activitat en el sector públic, atès que ho exigeix l'interès del mateix servei
públic, en concret el de l'àrea d'urbanisme, a fi que les llicències i altres instruments urbanístics
siguin informats per un funcionari públic. 

Segon.- Determinar que el lloc de treball d'arquitecte municipal de l'Ajuntament d'Anglès pugui ser
desenvolupat a jornada parcial. 

Tercer.-  Acordar la compatibilitat  del Sr. Joaquim Ginesta Rey, arquitecte interí  de l'Ajuntament
d'Anglès  amb la  tasca  d'arquitecte  municipal  a  l'Ajuntament  de  l'Escala,  en  el  benentès  que
l'interessat complexi amb la limitació horària i retributiva pertinent.»
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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.

11.-
  
Tema: Moció adhesió Correllengua

Atesa la necessitat  d’assolir  la  plena normalització de la llengua catalana arreu del   territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en   l’element d’integració de
les persones nouvingudes,  

Atesa  la  marginació  que  rep  el  català  per  part  de  les  institucions  estatals,  cada  cop  més
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010,   que menysprea la
llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els   fonaments del nostre sistema
educatiu,  

Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens   obrirà un futur de
més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i   lingüístiques,   

Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del   Correllengua
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i  societat civil en general,  

Atesa  la  voluntat  de  la  Coordinadora  d’Associacions  per  la  Llengua  Catalana    (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i   arribar a tots els municipis
i comarques de parla catalana,  

El Ple adopta el següent acord:

Primer.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a   favor
de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de   parla catalana i a
favor de la seva unitat.  

Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el   Correllengua i
aportar  la  infraestructura  i  l’ajuda  necessària  per  al  bon    desenvolupament  de  les  activitats
programades.  

Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis   d’aquesta
corporació.  

Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades   a
facilitar  l’apropiació  i  l’ús  del  català  oral  entre  persones  i  col·lectius,  especialment    entre  la
població nouvinguda.  

Cinquè.- Notificar aquest acord a la Coordinadora d’Associacions per   la Llengua Catalana (CAL)

INTERVENCIONS:

El Sr. Casadellà explica la proposta 

VOTACIONS:
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Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents.

12.- 

Tema: Donar compte dels informes trimestrals de la Llei de Morositat i del període mig de
pagaments dels resultats corresponents al 2n trimestre de l'exercici 2015.

Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra es dóna compte del present document,
i els regidors en resten assabentats. 

En concret fa la següent explicació:
Com sabeu trimestralment passem comptes de dos xifres respecte al període de pagament, una
que es el període mitjà de pagament, que això es compta des que entra una factura fins que es
paga  que  és  24,78  dies  corresponent  al  segon  trimestre.  Després  tenim el  període  mitjà  de
pagament que es compte d'una altra manera, compta a partir de 30 dies des de l'entrada de la
factura, a partir d'aquests 30 dies, per tant tenim un període mitjà de pagaments negatiu un altre
cop,  menys  8,66  dies,  que  vol  dir  això  que  paguem  doncs,  quan  entra  una  factura.  D'això,
s'informa al Ministeri i a la Generalitat, als dos.

13.-
  
Tema: Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust, període 2n trimestre 2015

Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra es dóna compte del present document,
i els regidors en resten assabentats. 

14.-
  
Tema: Donar compte de l'execució trimestral 2n trimestre 2015

Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra es dóna compte del present document,
i els regidors en resten assabentats. 

15.- 
  
Tema: Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 14, taxa per a

la utilització i prestació de serveis a les instal·lacions municipals. 

Fets
Vista la tramitació que s'està duent a terme del document «Instrucció d'usos de les instal·lacions
municipals».
Atès que és necessari  introduir  una nova tarifa  per  a la  cessió d'espais  municipals  a aquells
sol·licitants d'espais, d'acord amb la instrucció anterior. 

Fonaments de dret
RDL 2/2004, de 5 de març, que s'esprova el TR de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els
seus articles  20 i següents regula les taxes, establint, que les entitats locals podran establir taxes
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. 
Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim
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local de Catalunya. 

El ple adopta els següents acords:

Primer.- Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal número 14, taxa per a la utilització i prestació
de serveis a les instal·lacions municipals en el sentit següent:
S'incorpora l'apartat 1.5 «utilització d'espais municipals, fins a 200 m2: 15 €/hora»
Estaran  exempts  del  pagament  d'aquesta  taxa  les  entitats  inscrites  al  Registre  d'entitats
municipals, quan la utilització dels espais esmentats es realitzi per activitats sense ànim de lucre. 

Segon.- Exposar l'acord precedent al tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant trenta dies hàbils,
durant  els  quals  les  persones  interessades  podran  examinar  l'expedient  i  presentar-hi  les
reclamacions que creguin oportunes. 
Tercer.- Publicar l'anunci al butlletí oficial de la província. 
Quart.- Transcorregut el període d'exposició pública, sense que s'hagin presentat reclamacions,
els acords provisionals s'entendran definitivament aprovats, sense necessitat d'acord plenari. Si hi
ha reclamacions, les haurà de resoldre el ple de la corporació. 

Cinquè.- Publicar en el butlletí oficial de la província el text íntegre de la modificació aprovada, la
qual entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació i regirà mentre no s'acordi la modificació o
derogació.»

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el Sr. Jordi Pibernat:
Hem vist la necessitat d'assabentar-nos per a la utilització d'espais per entitats que siguin sense
ànim de lucre o les activitats amb ànim de lucre, llavors com que hem d'anar a la llei, hem parlat
amb la interventora, hem buscat referències d'altres llocs i hem parlat amb diferents entitats i amb
en David i amb els estudis que s'han fet, hem vist que tothom que vulgui utilitzar els espais que
vulgui fer una activitat que sigui lucrativa, que no te perquè ser dolenta, de vegades sembla que
allò lucratiu sigui despectiu i  no te perquè ser despectiu;  doncs que cobrarem els  preus dels
espais municipals per activitats lucratives a 15 € l'hora. 
En principi nosaltres creiem que una bona part de les activitats que es fan no es cobraran taxa a
ningú, però el que s'ha d'adequar a la llei és la utilització dels espais.
Pren la paraula la Senyora alcaldessa.
per exemple: una classe de zumba en un espai municipal seria lucratiu i un sopar d'una entitat que
ens consta i sabem que és sense ànim de lucre i a més a més en els seus pressupostos demostra
que ho fa per la necessitat de recaptar diners, doncs no seria el cas, no es cobraria.

Pren la paraula el regidor d'Anglès 2015, Jordi Pibernat.
 En la majoria d'ajuntaments el que es fa és que és l'ajuntament es el qui organitza l'activitat, es
posa en contacte amb els serveis que  han de fer l'activitat i s'arregla una mica millor. Nosaltres no
tenim temps. Pel setembre hem de començar amb totes les activitats. 

El Sr. Riera considera que s'hauria de definir millor, fixant altres preus. 

Pren la paraula el regidor Esteva Callís de P.A.U.
nosaltres,estem amb el fons però no amb la forma i a més a més una cosa que  hi han diners pel
mig, doncs aquí no hi estem d'acord.

Pren la paraula el regidor Josep Casadellà d'Anglès 20015.

Com a Anglès 2015, i perquè ens ha arribat així la informació entenem que és una prioritat molt
clara que l'Ajuntament no pot subvencionar activitats amb ànim de lucre, és a dir, ha de complir la
llei  de  competència  econòmica;  és  a  dir,  l'Ajuntament  no  ha  de  subvencionar  directa  o
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indirectament activitats que es puguin fer de manera pública o privada, a altres espais del poble.
Per tant hi ha una llei que ens impedeix poder cedir aquests espais perquè es faci una activitat
lucrativa,  això  per  nosaltres  és  molt  important  i  és  per  aquest  motiu  doncs,  que  votarem
favorablement que hi hagi aquesta taxa i de mica en mica la anirem reglant de la forma que creiem
més oportuna segons les necessitats que es vegin.

VOTACIONS:

Es passa a la votació de la proposta la qual és  favorable
A favor:  CDC. Anglès 2015 
Abstencions: 
En contra: C.U.P. I PAU

16.-
  
Tema: Aprovació de la cessió d'us d'un bé patrimonial del carrer Verneda 61, esc A, porta 4

(Grup Sant Miquel )

Antecedents
Vist l'acord de junta de govern local de data 13 de maig de 2011 en el qual s'arrendava el pis situat
al carrer Sant Miquel A, 4a porta d'Anglès on se li arrendava al Sr. A. B. en règim de dret d'ús, per
un termini d'un any, improrrogable, per un import de 150 euros mensuals en atenció a la seva
situació d'emergència social. 

Vist l'informe de l'educadora social del Consell Comarcal de la Selva de data 16 de febrer de 2015
sobre la situació dels actuals ocupants.

Atès que l'article 72 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel què s'aprova el  Reglament del
patrimoni dels ens locals estableix que els béns patrimonials han de ser administrats d'acord amb
els  criteris  de màxima rendibilitat,  en les  condicions usuals  de la  pràctica  civil  i  mercantil,  bé
directament per l'ens local o per mitjà dels particulars.

No obstant el que preveu l'apartat anterior, els ens locals poden valorar motivacions de prestació
de  serveis  socials,  promoció  i  reinserció  socials,  activitats  culturals  i  esportives,  promoció
urbanística, foment del turisme, ocupació del temps lliure, o altres anàlogues, que facin prevaler
una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.

Legislació aplicable
Articles 72 i 75 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel què s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals

El ple l'adopta els següents acords:

Primer.-  Valorar  que  en  el  supòsit  del  Sr.  A.  B.  d'acord  amb l'informe de  l'educadora social,
concorre un supòsit de servei social, i tenint en compte l'interès local a satisfer es procediria a una
adjudicació directa a favor del Sr. A. B. perquè es pugui arrendar el bé situat al carrer Verneda 61,
esc A, porta 4 (Grup Sant Miquel ) d'Anglès, per un import de 150 euros/mensuals per un màxim
de  5  anys  a  comptar  a  partir  de  l`1  de  setembre  de  2015;  les  despeses  de  serveis  (aigua,
electricitat, etc) i d'impostos (escombraries etc) aniran a càrrec de l'arrendatari.
La validesa d'aquest aquest acord queda condicionat al resultat de la informació pública; si no hi
ha  al·legacions,  el  mateix  passarà  a  definitiu  i  es  podrà  procedir  a  formalitzar  l'arrendament
mitjançant document administratiu. Cas que hi hagin al·legacions, el plenari les haurà de resoldre. 
Els efectes de l'arrendament es regiran per les normes de dret privat que li  siguin d'aplicació,
donada la naturalesa del bé. 
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Segon.- Donar informació pública d'aquest acord mitjançant publicació a les cartelleres municipals
i web municipal, l'edicte s'exposarà durant un mínim de 15 dies hàbils, durant el que es poden
formular reclamacions o al·legacions. 

Tercer.- Sol·licitar  a l'educadora social  que faci  el  seguiment d'aquest  expedient,  i  que informi
trimestralment-  a  la  intervenció  municipal  del  compliment  per  part  de l'arrendatari  dels  pactes
establerts. 

Quart.- Notificar el  present acord, a l'educadora social del Consell  Comarcal de la Selva, a la
intervenció municipal i a l'interessat.  

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el regidor de la C.U.P. Sergi Riera:
 Socialment, preguntar si l'actual equip de govern, està fent alguna cosa sobre els pisos buits que
es va aprovar en l'anterior legislatura, que creiem doncs, que té un objectiu clar que és tenir més
pisos de lloguer social que objectivament seria molt interessant pel poble.

Pren la paraula la regidora Marta Triadó.
Sobre aquest tema Sergi, estem treballant-hi però encara no tenim la resposta.

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Esteva Callís.
En aquest punt estem d'acord. 

VOTACIONS:

Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents.

17.-
  
Tema: Assumptes urgents

No n'hi han

18.-
  
Tema: Precs i preguntes

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Toni Simón:
 Jo voldria fer una pregunta, que em varen preguntar a mi i no vaig saber que respondre: qui és el
regidor d'esports? 
Pren la paraula la Senyora alcaldessa:
És el Sr. Franco, ara bé l'equip de govern treballem en equip

Pren la paraula el regidor Antoni Franco.
El regidor d'esports sóc jo, però, per temes personals en Jordi Pibernat m'ajuda a fer aquesta
tasca i crec que amb algunes entitats que jo hi he tingut algunes diferències, doncs en Jordi és el
més adequat per parlar amb aquestes entitats.  Nosaltres som un equip, no és que jo sigui el
regidor  d'esports,  sóc  el  titular  però  aquí  ho som tots,  regidors  d'esports,  regidors  de cultura
regidors de sanitat. Ens ajudem entre tots.

Pren la paraula, Pere Espinet regidor de P.A.U:
Volia demanar si s'han validat els plans  d'auto-protecció dels espais on es volen celebrar les
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Gales.

Pren la paraula l'alcaldessa:
estan en procés en Xevi Serra l'enginyer, els està valorant i no se si en Josep hi vol afegir alguna
cosa.

Pren la paraula el regidor d'Anglès, 2015, Josep Casadellà:
En principi dijous anem a fer una última visualització dels espais que utilitzarem gairebé ja es té el
document redactat i dilluns tindria que quedar definitivament tancat.

Pren la paraula el regidor de P.A.U. Pere Espinet:
Després quan estiguin definitivament tancat, si podem aportar alguna cosa.
Pren la paraula el regidor Josep Casadellà regidor d'Anglès, 2015.
Hi ha també, el dia 18 junta de seguretat.

Pren la Paraula el regidor Pere Espinet de P.A.U:
 Seguint amb els plans d'auto-protecció segons el departament d'ensenyament, la llar d'infants, en
menys de cent alumnes no cal aquest pla d'auto-protecció, però, si cal un pla d'emergència. Si
veieu convenient si es que no l'heu començat, començar a fer-lo i, si creieu que el grup P.A.U. pot
aportar alguna cosa també hi serem.
 Pel que fa a la llei de riscos laboral, entenem que l'Ajuntament te 50 treballadors i caldria un
comitè de seguretat. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
 46, en té.

Pren la paraula el regidor Pere Espinet: 
Sol·licita si se sap d'on sortien les rates.

Pren la paraula la regidora Marta Triadó.
 Del mercat, en principi varem fer actuar a la zona dels contenidors, i llavors també estem valorant
un terreny que hi ha al carrer de la Verneda, perquè els propietaris actuïn i el netegin.  
 
  
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, en dono fe. 

L'alcaldessa, La secretària,

Àstrid Desset Desset Sandra Pinos Martínez
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