
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ DE PLE

Numero: 6/2016

Caràcter: ordinària

Data: 27.09.16

Horari: de 20:00 a 21:00 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

Montserrat Garriga Gimbernat, regidora

Anna Carrillo Oriol, regidora

Esteve Callís Prat, regidor

Sra. Sandra Pinos Martínez, secretària 

Sra. Leonor Martínez Lacambra, interventora

Excusen l'assistència:

Antoni Simón González, regidor

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 1 d'agost de 2016.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 457 al 576 de 2016.

3.- Aprovació del conveni amb Dipsalut de gestió de la xarxa de desfibril·ladors.

4.- Aprovació del conveni de custòdia de claus del servei de teleassistència. 

5.- Nomenament representant de l'Ajuntament a l'ADF.

6.-Modificació de nomenament del representant de l'Ajuntament al  Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.

7.-  Aprovació Compte General 2015.

8.- Aprovació modificació pressupost 17/2016 per crèdit extraordinari.

9.- Donar compte Decret 567,de contractació Laboral temporal Auxiliar Administrativa.

10.-  Donar  compte  del  Decret  número 570,  Contractació  serveis  per  renovació  canonada  xarxa
abastament d'aigua un tram del carrer Indústria.

11.- Donar compte del Decret número 576, de modificació de regidoria d'esports.

12.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 2n trimestre 2016

13.- Donar compte de les execucions trimestrals 2n trimestre 2016 LO 2/2012

14.- Donar compte dels informes trimestrals del 2n trimestre de la Llei Morositat i Període Mitjà de
pagaments.
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15.- Aprovació de la pròrroga del Contracte Clece.

16-  Aprovació conveni cessió ús de la FEVE.

17- Moció escrit IES Rafael Campalans.

18- Assumptes Urgents

18.1 Devolució deute SOC.

19.- Precs i Preguntes

1.-

  

TEMA: Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 1 d'agost de 2016.

Un cop llegida l'acta número 5 de l'1 d'agost de 2016 pendent d'aprovació. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Bé, «tindria que» haver-hi una correcció, pàg. 36, en lloc de dir d'Anglès a Girona, «tindria que» dir
Triassa, Girona, em sembla. El Tema d'Anglès a Girona, hi han posat la carretera d'Anglès a Girona i «té
que» ser Triassa, Girona.

Pren la paraula la senyora Secretària: 

Ja ho canviaré. 

Pren la paraula el Senyor Pere Espinet:

Potser, les actes que es fan que ens arribessin com a màxim una setmana després del ple perquè
després de dos mesos ja no te'n recordes de moltes coses.

Pren la paraula la senyora secretària:

Es penja a internet, el que es grava, el que passa que a nivell administratiu per poder-ho copiar, com
que es fa literal perquè tothom copsi el que es diu en el ple, clar, és una cosa més lenta doncs, que fem
el que podem i fins el final.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

A nosaltres ens agradaria poder-ho fer possible.

Pren la paraula la senyora secretaria:

En principi, falta de recursos materials.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Si dieu que no es pot, no es pot. En dos mesos hi ha moltes coses.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Al Youtube, està penjat, normalment es penja al cap d'una setmana o dues exempta, de vegades abans
i tot, però com que ho fa una associació del poble voluntàriament, doncs de vegades no poden fer-ho
immediatament. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Jo parlava de l'acta, no del vídeo.

2.-

TEMA: Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número  457 al 576
de 2016.

Es dóna compte dels decrets dictats per l'Alcaldia des de l'última convocatòria, del número 457 fins al
576 de 2016.
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INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Sobre el 484, que és el que fa referència al bar de la piscina, sempre s'havia fet un concurs perquè
s'hi pogués presentar gent i fer una selecció. L'última vegada que nosaltres vàrem fer un contracte
amb la  persona  que  portava  el  bar,  doncs,  es  va  fer  un concurs  i  les  persones  que  es  varen
presentar,  doncs,  algunes  no  tenien  la  condició  adient  per  desenvolupar  la  tasca  dels  serveis
requerits, sempre s'havia dit que és «tenia que» fer-se un concurs i aquest no s'ha fet.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Si no hi havia ningú més que hagués demanat portar el bar.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Sempre es publicava que si algú ho volia portar-ho. El bar de la piscina per desgràcia és una ruïna.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Em podries dir la data pels licitants de la piscina.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Sí, l'última va fer-ho l'equip de govern d'en Pere Figareda, després es va fer una pròrroga i com que
no es podia fer  més pròrrogues,  es va fer  el  concurs i  s'hi  va presentar una senyora de Santa
Coloma que no complia els requisits.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

L'última vegada que hi hagué un concurs, de quina data estaríem parlant?

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Un any abans de les eleccions.

Pren la paraula la senyora interventora:

L'any 2014. Va quedar desert.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Era una senyora que ho volia, però no tenia, això, no tenia lo altre. Sí,  fins avui s'ha fet aquest
sistema.

Pren la paraula la senyora secretaria:

En aquest moment sí que s'ha mirat aquest senyor.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

No dic pas el contrari, jo. El bar de la piscina per desgràcia és ruïnós. No va pas contra ningú, però si
fins ara ho havíem fet així, doncs, es «tenia que» fer així. Ens va sobtar que es fes per decret. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Bé, de fet, hi havia en el registre d'entrada demanant-ho i... 

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

Àstrid, va ser per urgència. Aquest senyor que està al bar de la piscina, «ai» al bar al pavelló, era el
que estava en la  Food Truck, i estava fora, en el cotxe. Aquest senyor era un assalariat del  Food
Truck, aleshores, aquest senyor «tenia de» fer el mes de juliol i agost, i el mes d'agost ho va deixar
penjat i per no deixar penjat a tot el servei i a la gent que utilitzava la piscina exterior. Doncs per
urgència se'ls va exigir  una sèrie de requisits com, manipulació d'aliments, que fos autònom, les
assegurances corresponents per poder explotar el bar de la piscina, del pavelló. Amb això, es donà
un «plaç» de dos mesos, segons la nostra advocada, per explotar el bar del pavelló, encara que sigui
ruïnós, almenys hem tingut algú que ens ha pogut donar el servei. A partir d'aquí, amb els números
que  traurem,  segons  la  nostra  advocada,  els  números  del  balanç  que  aquest  senyor  faci  del
setembre i octubre doncs, després podrem aplicar-ho i fer un concurs com Déu mana per veure qui
s'hi vol apuntar i si queda desert, quedarà desert.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Jo, el que no entenc és això del balanç que dius ara.
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Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

El balanç és el que m'ha demanat a mi l'advocada.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Un balanç del que ha fet i que ha deixat de fer.

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

Sí, els números que farà aquest senyor. Per saber l'import que aquest senyor ha de pagar, hem de
saber quina rendibilitat té aquest bar actualment, ningú ho sap perquè fa quatre anys que està tancat
per les causes que siguin. Aleshores a partir de zero hem de saber alguns números que fa aquest
senyor. Aleshores, entre el setembre i l'octubre ens dirà els números que ha fet i després segons
això, els entregarem a la Geni, que és l'advocada i ella dirà, doncs, hem de fer el concurs i anirà per
aquí o per allà. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

S'ha d'anar per aquí, per fer el concurs, perquè hi pugui entrar tota la gent. Senzillament per això.

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

Doncs, senzillament per això t'ho estic explicant. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Després  el  decret  655,  que fa  referència  a  les  al·legacions desestimades  dels  veïns  del  carrer
Santiago Russinyol 12, 22, 24. L'Ajuntament d'Anglès, ha fet un escrit a l'ACA perquè els digués
quelcom. Nosaltres, entenem de l'escrit del ACA que és l'Ajuntament qui ha de vetllar per tot això i
fer-se responsable de les actuacions. Entenem nosaltres, eh. Com que en l'abogacia tot depèn de
com ho mires i ho entens, per això jo demano, m'han trucat gent, jo els hi consultaré a l'equip de
govern per veure si ho he llegit malament o ho he interpretat malament. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Segons la TAG, la tècnica jurídica nostra, no és així com ho entens, hi pots parlar amb ella si vols,
t'ho pot explicar de primera mà, no som nosaltres.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

He llegit l'informe de la TAG, he llegit la carta de l'ACA, i per això no ens lligava.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Nosaltres no ens hi entenem amb aquests temes jurídics, com bé saps. També et deu passar i estàs
a les mans de la persona, del funcionari de l'Ajuntament, que porta aquest tema i en aquest cas, la
nostra TAG va donar trasllat a l'ACA, una altra tècnica jurídica que també es pronuncia en el mateix
sentit. Això és el que ella ens ha explicat.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

He llegit la lletra de l'ACA que ha arribat fa dos setmanes, potser.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Sí, sí, la mateixa, però potser de com l'hagis entès, ella te la pot explicar. A nosaltres sí que ens l'ha
explicada de primera mà. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Només, era per exposar això, com que és un decret, per fer l'exposició aquesta. I en principi no hi ha
cap més decret per comentar. 

3.-

TEMA:  Aprovació del conveni amb Dipsalut de gestió de la xarxa de desfibril·ladors.

Vista la proposta presentada per la regidora de Sanitat/Salut, Sra Marta Triadó, que literalment diu:
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=»Vist el Conveni amb Dipsalut, que literalment diu:

«Conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament d'Anglès.

Entitats que intervenen 

D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant, Dipsalut),
representat pel seu president, senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li
atorga l'acord del Consell Rector de 3 de novembre de 2015 i d'acord amb la delegació efectuada per
Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, de 15 de juliol de 2015, i assistit pel secretari
de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.

I de l'altra, senyora Àstrid Victòria Desset i Desset, alcaldessa de l’Ajuntament d'Anglès, en ús de les
atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal, de 13 de juny de 2015, assistida per la secretària
municipal, senyora Sandra Pinos Martínez.

Manifesten

1. Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció de la salut Pm05
“Programa Girona, territori cardioprotegit”.

2. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la demarcació
de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada.

3. Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: Les aturades cardíaques
extrahospitalàries són una de les primeres causes de mortalitat de la població, i afecten igualment
homes i dones. Un 30 % dels afectats per infart agut de miocardi mor abans de ser atès en un
hospital, i en el 85 % dels casos la fibril·lació ventricular és la primera resposta que es dóna. Si
s’efectua la desfibril·lació en el primer minut, es recuperen el 90% de les aturades cardíaques per
fibril·lació ventricular. Passats els deu primers minuts, es redueixen dràsticament les possibilitats
de supervivència.

4. Els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com aparells sanitaris i com a tals
obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que garanteixen la
màxima  seguretat  tant  per  l’usuari  com  el  pacient  que  participen  en  el  seu  ús.  Aquestes
normatives eximeixen l’Ajuntament i  Dipsalut de qualsevol responsabilitat  respecte un possible
mal funcionament de l’aparell.

5. Dipsalut realitza juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona un estudi de
recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte de la implementació del programa Pm05 de
Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora de la supervivència de
pacients  amb  aturada  cardíaca  després  de  l’accés  de  personal  no  sanitari  als  aparells  de
desfibril·lació.

6. Dipsalut i l’Ajuntament d'Anglès van signar en data 11/2/2012 el conveni de cessió de la xarxa de
desfibril·ladors del municipi, composta per 3 desfibril·ladors fixos i 2 desfibril·ladors mòbils.

Per tot l'exposat, formalitzen aquest conveni de gestió de béns amb subjecció als següents

PACTES
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Primer. L’objecte  del  conveni  és  establir  els  termes  i  condicions  de  la  gestió  de  la  xarxa  de
desfibril·ladors  de l’Ajuntament  d'Anglès, composta  per  3  desfibril·ladors  fixos i  2  desfibril·ladors
mòbils.

Els  béns estan identificats  com a desfibril·lador  PowerHeart  AED G3 (Model  9300-Automatic  de
Cardiac Science).

Pel que fa als desfibril·ladors fixos, es geolocalitzen en els emplaçaments següents:

Ref. Localització

109 Zona Esportiva s/n, Pavelló esportiu

110 Plaça de la Vila 1, Antic ajuntament

111 Carrer de Ponent 33, Biblioteca vella, (Llar de Jubilats)

Es  pot  consultar  la  georeferenciació  dels  desfibril·ladors  fixos  a  la  web  del  programa
www.gironaterritoricardioprotegit.cat, així com a l’aplicació per a dispositius mòbils DEACAT.

Segon. L’Ajuntament d'Anglès es compromet a mantenir els desfibril·ladors mòbils en els vehicles
dels serveis d’emergència de primera actuació (cotxes de la policia local, cotxes de protecció civil,
etc). Els desfibril·ladors fixos hauran de romandre preferiblement dins del domini públic local i, si això
no fos possible, en espais privats de pública concurrència i accessibles a la població les 24 hores del
dia.

D’acord amb Dipsalut,  l’Ajuntament d'Anglès podrà requerir  canvis  d’ubicació dels  desfibril·ladors
fixos, atenent a criteris degudament justificats com ara vandalisme o modificacions estructurals de
l’equipament  on  es  troba  instal·lat.  En  aquest  cas,  l’Ajuntament  d'Anglès,  prèvia  aprovació  de
Dipsalut,  podrà acordar una nova ubicació,  sempre que no perjudiqui  el  mapa d’instal·lacions ja
existents  i  es  garanteixi  el  compliment  dels  requeriments tècnics  d’instal·lació.  Per  a  realitzar  la
instal·lació del desfibril·lador fix caldrà la intervenció de personal tècnic autoritzat. Totes les despeses
que es generin del canvi d’ubicació aniran a càrrec de l’Ajuntament. La modificació de la ubicació,
quan canviï la geolocalització o el nom del carrer on està localitzat, requerirà la tramitació i signatura
d’una addenda a aquest conveni. 

Tercer.  Dipsalut es compromet a realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins els paràmetres
següents: 

 Mà d’obra.

 Desplaçament.

 Revisió un cop l’any de tots els desfibril·ladors per la neteja i constatació del bon estat de tots
els  seus  components En  cas  d’incidència  o  averia  tècnica,  substitució  i/o  reparació  dels
elements necessaris dins del període de 24 hores posteriors a la incidència, per garantir el ple
funcionament del desfibril·lador i de tots els seus components.

 En cas d’utilització del desfibril·lador, substitució dels elements necessaris per garantir el ple
funcionament del desfibril·lador.

 Actualització del software dels desfibril·ladors, si així es requereix,per al compliment de les
normatives vigents en cada moment.

 Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva data de caducitat.
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 Incloure els desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet per realitzar el control i la
vigilància remota i així garantir que cabines i desfibril·ladors estan operatius i en disposició a
ser utilitzats.

Quart. Dipsalut podrà realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al  municipi.  Si
durant aquestes inspeccions es detecten desperfectes que no estan compresos dins del servei de
manteniment que presta Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament d'Anglès 10 dies per reparar-los. Passat
el termini de 10 dies, Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si els desperfectes no han estat
reparats, podrà optar per la reversió dels béns, regulada al pacte dotzè. 

Dipsalut  suggereix  a  l’Ajuntament  d'Anglès que  per  rescabalar-se  de  possibles  actes  vandàlics,
incorpori els béns cedits a la pòlissa d’assegurança contra robatoris de què disposi. En aquest sentit,
Dipsalut durant la vigència d’aquest conveni i en la mesura que sigui possible intentarà reposar els
desfibril·ladors afectats a l’Ajuntament d'Anglès per donar el  màxim de cobertura i  coherència al
programa Pm05 de Dipsalut:  “Girona, territori cardioprotegit”. Aquesta segona cessió es tramitarà
com addenda a aquest conveni.  

Cinquè.  Dipsalut es compromet a oferir formació bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors al
personal designat per l’Ajuntament, especialment primers intervinents, segons requereixi la normativa
vigent. 

Dipsalut,  assumirà,  si  així  es  sol·licita,  la  defensa  jurídica  dels  ciutadans  i  del  personal  de
l’Ajuntament d'Anglès que degut a l’ús benintencionat d’un dels desfibril·ladors cedits pugui ésser
demandat.

Sisè. Dipsalut està realitzant juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona un
estudi de recerca, sobre l’impacte de la implementació del programa Pm05 de Dipsalut:  “Girona,
territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb aturada
cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació.

Si  fruit  de  l’esmentat  estudi  o  d’altra  evidència  científica,  o  pel  propi  desenvolupament  de  la
tecnologia,  es  posa de relleu  la  necessitat  d’adequar  el  projecte,  Dipsalut  i  la  Corporació  Local
iniciarien els canvis necessaris per a dur-ho a terme.

Com a mesura de seguretat l’extracció del desfibril·lador de la cabina, activa una càmera fotogràfica
que capta la imatge de l’usuari. Dipsalut ha instal·lat textos informatius sobre captació de les imatges,
responsabilitat del fitxer i exercici de drets en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L’Ajuntament podrà accedir a les
imatges de la càmera dels desfibril·ladors fixos mitjançant petició de l’alcalde/ssa al correu electrònic
del servei tècnic que Dipsalut posa a disposició dels ajuntaments.

L’Ajuntament d'Anglès es compromet a comunicar a Dipsalut qualsevol incidència que tingui lloc en el
municipi relacionada amb els desfibril·ladors. L’Ajuntament posarà a disposició de Dipsalut les dades
que fossin necessàries a fi i efecte de donar unitat i cohesió a l’estudi de recerca esmentat

Setè. L’Ajuntament d'Anglès, com a propietari dels béns enumerats a la clàusula primera d’aquest
conveni, es compromet amb les obligacions següents:

   Mantenir els desfibril·ladors fixos cedits en el domini públic local i en espais d’accés públic on hi
tindran accés tots els ciutadans durant les 24 hores del dia, 365 dies l’any.
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   No modificar la  ubicació dels  béns cedits  sense l'autorització expressa de Dipsalut  durant  el
termini de vigència d’aquest conveni. 

   Col·laborar  i  vetllar  pel  correcte  funcionament  i  conservació  dels  desfibril·ladors,  columnes  i
cabines  per tal de mantenir-ne l’estat òptim, el nivell màxim de seguretat, així com conservar-ne
l’estètica i la funcionalitat. 

   Comunicar al servei tècnic qualsevol incidència mitjançant el telèfon  902 221 229  o el  correu
electrònic incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat.

   Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i continuada en l’ús
de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la normativa vigent.

   Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica  i a la xarxa de veu i dades estiguin operatives amb
l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis de vigilància i connexió als
serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos.

Mentre l’Ajuntament no tingui  resolta la  connectivitat  de veu i  dades de les cabines amb els
centres de control i d’emergències, Dipsalut proposarà solucions alternatives per tal que es pugui
prestar el servei durant la vigència d’aquest conveni.

   Solucionar  avaries  que afectin  qualsevol  dels  components  (desfibril·lador,  cabina o  columna)
produïdes  per  l’ús  inadequat,  accions  vandàliques,  accidents  diversos  o  inclemències
meteorològiques.

   Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Servei Tècnic que realitza la gestió i
vigilància necessària per al manteniment dels desfibril·ladors fixos 

   Prestació dels serveis de manteniment no identificats en la clàusula tercera.

   Facilitar  els  requeriments  tècnics  i  materials  necessaris  (punt  de  llum,  espais...)  per  al
desenvolupament  d’actes  de  sensibilització,  difusió  i  formació  en  l’ús  de  desfibril·ladors  que
Dipsalut organitzi.

Vuitè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’ Ajuntament d'Anglès relatius a
l’objecte  d’aquest  conveni,  es  farà  constar  la  col·laboració  de  Dipsalut  amb  els  anagrames
corresponents, com a cedent dels béns.

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni hi serà convidat un
representant  de  Dipsalut.  L’Ajuntament  d'Anglès s’haurà  de  coordinar  amb  Dipsalut  per  a  la
realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari.

Dipsalut proporcionarà material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bànners d'enllaç al
web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació municipals com poden ser
el  web  corporatiu,  publicacions  editades  per  l'ajuntament  o  mitjans  de  comunicació  de  titularitat
pública.

Novè. La vigència d'aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2019, sense perjudici que perdurin
les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions d’aquest. Un cop
finalitzat aquest termini, Dipsalut estudiarà i proposarà a l’Ajuntament, les opcions més viables del
manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i els seus components.
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Desè. La  cessió  gratuïta  de  desfibril·ladors  és  indefinida  i  d’acord  amb la  clàusula  dotzena del
conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors, signat entre Dipsalut i  l’Ajuntament d'Anglès, si els
béns  cedits  no  es  destinen  a  les  finalitats  establertes  en  aquest  conveni,  aquests  revertiran
automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el qual tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels
danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns. 

Onzè. L’incompliment manifest per qualsevol de les parts de les clàusules d’aquest conveni implicarà
la resolució  anticipada del  mateix,  prèvia mediació entre les parts,  i  cada institució assumirà les
despeses i perjudicis que generi a l’altra part. Així mateix, es produirà la reversió dels béns cedits en
els casos establerts en la clàusula desena d’aquest conveni. 

Dotzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa. La jurisdicció contenciosa administrativa és la
competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar-se entres les parts en el transcurs
del present conveni.»

Per tot això, es proposa al Ple:

PRIMER.-  Aprovar  el  conveni  entre  l'Ajuntament  d'Anglès i  l'organisme  de  salut  pública  de  la
Diputació de Girona (Dipsalut) sobre la gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament d'Anglès.

SEGON.-  Facultar  a  l'alcaldessa  perquè  en  nom  i  representació  d'aquesta  corporació,  pugui
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l'efectivitat del present acord. «=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Marta Triadó:

El 2011, es va signar amb Dipsalut el conveni per poder posar a Anglès, els desfibril·ladors, tant els
fixes  com els  mòbils.  Ara  toca  tornar  a  renovar  aquest  conveni  que  seria  vigent  fins  el  31  de
desembre de 2019. Simplement aprovar la renovació.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Sí, el nostre grup quan vàrem fer la reunió sobre aquest punt de l'ordre del dia dels desfibril·ladors,
que és una cosa que va començar a iniciar-se la passada legislatura i és una cosa molt positiva pel
poble, inclús els cursets que es varen fer a les diferents entitats ho vàrem valorar molt positivament.
També valorem molt  positivament que es continuï  amb aquest sistema i  si  es poden posar més
punts, millor. Nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta. 

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Nosaltres, només volíem comentar que el full informatiu que posava a l'adreça «biblioteca», ara la
biblioteca ja no està allà, no sé si es corregirà això. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Sí.

VOTACIONS:

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

4.-

Tema: Aprovació del conveni de custòdia de claus del servei de teleassistència. 

Vista la proposta presentada per la regidora de Benestar Social, la Sra  Marta Triadó Margarit, que
literalment diu:
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=» Antecedents de fet:

Vist el Conveni per la custodia de claus amb  TUNSTALL-TELEVIDA, que literalment diu:

« D’una  part,  la  Ilma.  Sra.  Astrid  Desset  Desset,  Alcaldess  de  l’Excel·lentíssim  Ajuntament  de
d'Anglès.

I de l’altra, la Sra. Rosalia Alonso Lasén amb NIF núm. 30788115Q, actuant en nom i representació
de TUNSTALL TELEVIDA SERVEIS SOCIOSANITARIS SL, domiciliada a Av. Lluis Pericot, 4, Baixos,
17003, Girona, i amb CIF núm. B-80925977, en qualitat de Responsable del Projecte. En endavant
TUNSTALL-TELEVIDA.

Intervé la Sra. Sandra Pinos Martínez, secretària de l’Ajuntament d'Anglès,en qualitat de federatari
públic.

Ambdues parts, en ús de les seves facultats

MANIFESTEN:

I. Conèixer les bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència.

II. El servei d’atenció domiciliària, conegut com a teleassistència, consisteix en la prestació del servei
d’atenció telefònica dirigit a persones grans o en situació de dependència.

III. Es  tracta  d’una  prestació  de  titularitat  pública  amb  una  gestió  privada,  formalitzada
contractualment entre l’Ajuntament d'Anglès i l’empresa TUNSTALL TELEVIDA, Per l’adequada
prestació del servei és necessari l’ús de tecnologia: equips i dispositius de Teleassistència així
com el manteniment dels mateixos. 

IV. La prestació del servei de teleassistència contempla,  entre altres prestacions,  la mobilització i
intervenció, davant una emergència, al domicili de la persona usuària dels recursos disponibles, ja
siguin  persones  de  l’entorn  de  l’usuari/ària  o  es  tracti  de  recursos  públics,  per  tal  de  donar
resposta a les incidències corresponents, per les quals es requereixi la utilització de claus amb la
finalitat de procedir a accedir al domicili. El dipòsit d’aquestes claus haurà de ser realitzat en un
lloc que compleixi tant amb l’accessibilitat com amb la seguretat necessàries.

V. El dipòsit  de les claus dels domicilis  de les persones usuàries requereix una acció conjunta i
coordinada entre les parts que hi intervenen, amb la finalitat de donar resposta immediata a les
incidències que, dins de la prestació del servei puguin sorgir.

VI. Ambdues parts estan interessades en establir un protocol d’actuació que reguli de forma conjunta,
coordinada i immediata el dipòsit, custòdia i utilització de les claus dels domicilis de les persones
usuàries del servei de teleassistència.

Les parts, reconeixent-se mútuament plena capacitat per aquest acte, i de mutu acord, formalitzen el
següent conveni amb els següents:

PACTES
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“Primer.-  Objecte. És  objecte  d’aquest  conveni  regular  els  terminis  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament d'Anglès i TUNSTALL TELEVIDA, per al dipòsit, custòdia i utilització de les claus dels
domicilis  de  les  persones  usuàries  del  servei  de  teleassistència  domiciliària.  Aquest  conveni  de
col·laboració  beneficia  a  les  persones  usuàries  del  Servei  Local  de  Teleassistència  que ofert  el
municipi  d'Anglès,  així  com també  a  persones  que  contracten  el  servei  de  teleassistència  amb
Tunstall Televida en l’esmentat municipi”

Segon.-  Actuació  conjunta. En  el  marc  d’aquesta  col·laboració,  les  parts  es  comprometen  a
col·laborar i coordinar els diferents medis humans i materials per portar a terme una acció coordinada
i  conjunta en el  procediment  de dipòsit,  custòdia i  utilització de les claus  dels  domicilis  i  actuar
segons els diferents procediment previstos en aquest conveni, i d’acord als protocols d’actuació del
Centre d’Atenció del Servei de Teleassistència.

Tercer.-  Alta  d’una  nova  custòdia  de  claus,  procediment  habitual. Quan  per  a  l’adequada
prestació del servei de teleassistència sigui necessari el dipòsit i custòdia de claus de la persona
usuària per part de la Policia Local degut a que no existeix una persona de la seva confiança propera
al domicili que pugui custodiar les claus, la persona usuària podrà entregar-les una vegada ja estigui
donada d’alta al servei de teleassistència.

El procediment serà:

1. La  recollida  de  la  clau  la  realitzarà  el/la  coordinador/a  de  zona,  complimentant  i  signant  el
“Document  de  custòdia  i  devolució  de  claus”,  signat  per  la  persona  usuària  i  per  el/la
coordinador/a de zona. D’aquest document s’entregarà una còpia a la persona usuària. (S’adjunta
al present contracte model del document anterior).

2. La bossa de les claus serà portada a la Policia Municipal per el/la coordinador/a de zona, on es
dipositarà complimentant el registre “Registre de altes i baixes de claus”. La bossa de claus es
dipositarà  sempre precintada,   anotant  al  “Registre  de  altes  i  baixes  de claus”  el  número de
precinte.  La  Policia  Municipal  signarà  amb el  vist-i-plau,  com a entitat  de  custòdia  de  claus.
(S’adjunta al present contracte model del document anterior).

3. El/la coordinador/a de zona comunicarà al Centre d’Atenció, la recollida de les claus, per tal que
consti a la seva fitxa. Posteriorment s’arxivarà la còpia del document “Document de custòdia i
devolució de claus”.

4. El  personal  de  coordinació  comunicarà  a  Serveis  Socials  les  persones  usuàries  que  han
sol·licitat/realitzat custòdia de les seves claus.

Quart.- Mobilització de claus, urgència. Sempre que es produeixi una situació d’emergència que
requereixi  la  utilització de les claus d’algun usuari/ària  de teleassistència,  es seguirà el  següent
procediment:

1. Des del centre d’atenció del servei de teleassistència, es seguiran els protocols d’actuació davant
emergències, el que suposa la mobilització d’un contacte amb claus que pugui facilitar l’accés al
domicili als recursos d’urgència.

2. En  aquest  casos,  des  del  centre  d’atenció  del  servei  de  teleassistència  es  contactarà
telefònicament  amb la Policia  Local,  facilitant  el  número de la  bossa que conté les  claus del
domicili de la persona usuària, el nom i cognoms de la mateixa, l’adreça complerta del domicili,
així com el recurs que s’ha mobilitzat per atendre la emergència.

3. Si  en  el  moment  d’una  emergència  es  decideix  mobilitzar  a  la  Policia  Local,  i  aquesta,  per
determinades circumstàncies, no compta amb agents disponibles, es procedirà a localitzar a la
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Unitat Mòbil per a que sigui aquest recurs qui mobilitzi les claus custodiades a la Policia. S’haurà
de considerar que el temps de resposta d’aquesta mobilització variarà en funció de la distància a
la que la Unitat Mòbil es trobi del municipi, conseqüentment variant el temps d’atenció a l’usuari.
Per altra banda, només es podrà comptar amb aquest recurs sempre que la Unitat Mòbil estigui
operativa i dintre del seu horari de servei. 

4. La Policia Local,  anotarà la data, hora, número de bossa,  numero de precimpte i  agent/cotxe
patrulla  o técnic  d’Unitat  Mòbil  a  qui  es  fa entrega de la  bossa per  a la  utilització  davant  la
emergència (“Registre de mobilització de claus: sortida de claus”). (S’adjunta al present contracte
model del document anterior).

5. La  Policia  Local/Unitat  Mòbil  es  desplaçarà  al  domicili  de  la  persona  usuària  amb les  dades
facilitades des del  centre d’atenció del servei de teleassistència.  Si  l’accés al  mateix continua
tancat es procedirà a l’obertura de la bossa de claus i s’accedirà al domicili, facilitant també l’accés
a  altres  recursos  d’urgència,  si  procedeix.  En  cas  de  no  mobilització  d’un  recurs  sanitari
d’urgència, on el metge del 061 hagi valorat la no necessitat d’assistència sanitària, el personal de
la  Policia  Local  /Unitat  Mòbil  actuarà tal  i  com correspongui  depenent  de la  necessitat  de la
persona usuària, quedant el comunicat de no mobilització de recurs sanitari d’urgència gravat al
servei de teleassistència.

6. Una vegada atesa la urgència, tan si la persona usuària queda a casa, com si és evacuada a un
centre hospitalari, la clau serà retornada a les dependències de la Policia Local, complimentant el
“Registre de manipulació de claus: apartat de Retorn de les claus”. La bossa de claus tornarà a
ser precintada novament per la Policia Local, anotant al registre el número de precinte actual.

En el cas que la Policia Local o Unitat Mòbil no pugui atendre la emergència, el centre d’atenció
del servei de teleassistència activarà altres recursos d’urgència amb la finalitat  de poder tenir
accés al domicili. La Policia Local remetrà comunicació al servei de teleassistència informant de la
impossibilitat d’atendre la emergència sol·licitada.

Cinquè.- Procediment de canvi de claus. El canvi de claus es produeix quan la persona usuària
procedeixi a realitzar un canvi de pany del seu domicili, del qual s’està fent la custòdia de les claus.

En cas de canvi de claus el procediment serà el següent:

1. La  persona  usuària  ha  de  comunicar  mitjançant  trucada  al  centre  d’atenció  del  servei  de
teleassistència, el canvi del pany, i amb aquesta, s’entendrà realitzada la sol·licitud del canvi de
claus custodiades.

2. El  centre  d’atenció  del  servei  de  teleassistència  comunicarà  al  personal  de  coordinació  la
sol·licitud d’aquest canvi de claus.

3. El/la coordinador/a de zona recollirà a les dependències de la Policia Local la bossa corresponent
anotant la retirada de la bossa al “Registre de manipulació de claus: sortida”, per desplaçar-se al
domicili  de la persona usuària i  realitzar aquest canvi.  Es signarà novament el “Document de
custòdia i devolució de claus” i es farà entrega a l’usuari/ària de la clau antiga.

4. Realitzat el canvi, el/la coordinador/a de zona portarà novament a la Policia Local la bossa de
claus, tornant-se a complimentar el “Registre de manipulació de claus: retorn”.
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5. El/la  coordinador/a  de  zona  comunicarà  al  centre  d’atenció  el  canvi  de  claus,  entregant
posteriorment el document original per al seu arxiu.

Sisè.- Devolució de claus. La devolució de claus es realitzarà en els següents supòsits:

a) Baixa com a usuari/ària del servei de teleassistència.

b) Dipòsit i custòdia de les claus per part d’una persona de contacte del usuari/ària. 

c) Voluntat de l’usuari/ària de que no es realitzi aquesta custòdia.

El procediment a seguir serà el següent:

1. La persona usuària, o el seu representant legal, comunicarà mitjançant trucada al centre d’atenció
la sol·licitud de devolució de las claus, així com el  motiu de la devolució.

2. El centre d’atenció ho comunicarà al personal de coordinació, per tal de fer efectiva la baixa i
devolució de la clau. 

3. La recollida de la  bossa de claus corresponent  la  realitzarà  el  personal  de coordinació a les
dependències de la Policia Local, anotant la retirada de la mateixa al document “Registre d’alta i
baixa de claus”.

4. El/la coordinador/a de zona entregarà les claus a la persona usuària signant el “Document de
custòdia i de devolució de claus”, entregant una còpia del mateix document a l’usuari/ària.  En
aquest constarà quin és el motiu de la devolució de les claus.

5. El/la coordinador/a de zona comunicarà al centre d’atenció la nova situació del usuari/ària i la no
custodia de les seves claus. Posteriorment s’entregarà el document original per al seu correcte
arxiu.

Setè.- Vigència.   Aquest conveni tindrà vigència anual prorrogable tàcitament, a no ser que per
alguna de les parts es denunciï el mateix sent necessari a tal efecte un preavís d’1 mes.

Vuitè.- Incompliment. L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en  aquest conveni
faculta a les parts a demanar una revisió i modificació per la correcta aplicació del mateix.

Novè.-  Responsabilitat  enfront  tercers. Cada  una  de  les  parts  signants  del  present  conveni
quedarà eximida de qualsevol responsabilitat  que pogués generar-se enfront  tercers,  quan el  fet
perjudicial s’hagi produït  com a conseqüència d’una actuació dolosa, negligent o imprudent en la
recollida, dipòsit, custòdia, utilització, entrega o qualsevol altra acció encomanada a la part que de
manera dolosa,  negligent  o imprudent  va ser  la  responsable del  mal  produït,  acordant  les  parts
expressament en aquest conveni deixar indemne a la part que va actuar amb l’adequada diligència.

Desè.-  Protecció  de  dades. L’administració  pública  signant  del  present  contracte  s’obliga  a
respectar totes les obligacions que li poguessin correspondre com a encarregada de les dades de
caràcter personal a les que tingués accés tal i com marquen les disposicions de la LOPD i qualsevol
altra disposició o regulació complementària a la mateixa. Així mateix no destinarà, aplicarà o utilitzarà
les dades a les que tingui accés amb una finalitat diferent a la expressament indicada o de qualsevol
altra forma que suposi un incompliment de les instruccions expresses de TUNSTALL TELEVIDA,
L’Administració subscrivint del present contracte es compromet a no revelar, transferir, cedir o d’altra
forma comunicar els fitxers o dades en ells continguts, ja sigui verbalment o per escrit, per mitjans
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electrònics, paper o mitjançant accés informàtic, ni tan sols per a la seva conservació, a tercers. A tal
efecte només podrà permetre l’accés a les dades a aquells empleats que tinguin la necessitat de
conèixer-les per a la prestació dels serveis.

Una vegada complerta o resolta la prestació contractual acordada entre les parts signants del present
conveni i que justifiqui l’accés a les dades de caràcter personal, les mateixes seran destruïdes o
retornades a TUNSTALL TELEVIDA,  al  igual  que qualsevol  suport  o  document  en el  que consti
alguna dada de caràcter personal objecte del tractament, havent certificat immediatament per escrit
aquesta devolució o destrucció.

L’administració mantindrà indemne a TUNSTALL TELEVIDA, enfront qualsevol reclamació que es
derivi del tractament de dades de caràcter personal que realitzi en relació amb l’objecte del present
conveni com a conseqüència de l’incompliment de dita normativa.»

Per tot això, es proposa al Ple:

PRIMER.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament d'Anglès i TUNSTALL-TELEVIDA. sobre la gestió de
la custodia de claus dels usuaris de Teleassistència al municipi d'Anglès.

SEGON.-  Facultar  a  l'alcaldessa  perquè  en  nom  i  representació  d'aquesta  corporació,  pugui
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l'efectivitat del present acord. «=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Marta Triadò:

Un dels  serveis  que es presta a la  gent  gran i  al  nostre poble  és  el  servei  de Teleassistència.
L'Ajuntament es va posar en contacte amb Televida, que és qui ofereix aquest servei, perquè entre
els usuaris que són atesos hi ha persones que o bé no tenen familiars o bé els tenen a més de 30
minuts de distància per a una emergència. El que s'hauria de signar, és que es custodien les claus
d'aquestes persones perquè quan hi hagi una emergència sigui la policia local, en aquest cas, el que
auxili  aquesta  persona.  Bé,  que  obri  la  porta  per  veure  que  passa.  Aleshores  a  partir  d'aquí,
s'activaria el que fes falta.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Voleu comentar quelcom?

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Nosaltres, hi estem d'acord, amb la custodia de les claus per part de la policia municipal, perquè de
claus n'hi ha una o dues per custodiar.

Pren la paraula la senyora Marta Triadò:

Una per usuari.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

No, perquè com es va trobar l'Esteve a Lloret, que també ho fa la policia però allà hi ha l'avantatge
que a la policia sempre hi ha algú allà a dins. El que volia dir, és que si per mala sort hi ha un
accident que és el que ens hi trobem, i que no sé, diem que la policia està a Santa Bàrbara, per mala
sort perquè les casualitats sempre van així. A veure si hi hauria un altre punt de custodia.

Pren la paraula la senyora Marta Triadò:

Sí, sí, en aquest sentit sí. Aquest servei, la central de Televida, aleshores, fa desplaçar un equip. El
que passa, és que el despatx de la policia és aquí al municipi i els altres vénen de fora.

Pren la paraula el Senyor Pere Espinet:

Nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta.

Pren la paraula la senyora Marta Triadò:

Per cert actualment a Anglès, hi ha 3 persones amb aquesta situació.
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 VOTACIONS:

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

5.-

Tema: Nomenament representant de l'Ajuntament a l'ADF.

Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, que literalment diu:

=» Antecedents:

Vist que en data 17 de febrer es va inscriure al Registre d'Agrupacions de Defensa Forestal de la
Direcció General del Medi Natural, l'ADF Anglès amb  numero 314.

Atès que és necessari formalitzar el nomenament del representant de l'Ajuntament a l'Associació de
Defensa Forestal d'Anglès, 

Es proposa al Ple:

Primer.-  Nomenar  al  Regidor  de Medi  Ambient,  Sr.  Josep  Casadellà  Turon,  com a representant
d'aquest Ajuntament a l'Associació de Defensa Forestal d'Anglès (ADF).

Segon.- Notificar-ho a l'interessat  i a la Direcció General de Medi Ambient i Biodiversitat tal de que
emetin el seu nomenament.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

És simplement això, canviar el nom que fins ara figurava, d'en Jaume Pérez, i seria figurar jo com a
representant a dintre l'ADF. I parlant també del tema aquest de l'ADF, el que hem d'equipar és que tot
i que ja està dins el registre d'ADFs, però hem de fer que es facin tots els tràmits administratius
perquè puguin treballar al cent per cent.  

VOTACIONS:

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

6.-

TEMA: Modificació de nomenament del representant de l'Ajuntament al Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament.

Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, que literalment diu:

=»Antecedents:

El Ple de data 23 de juny de 2015 va aprovar els nomenaments de representants de la corporació en
òrgans col·legiats  en conseqüència de les eleccions del 24 de maig de 2015, 

Atès que és necessari modificar el nomenament del Sr Jordi Pibernat Casas com a interlocutor de
l'Ajuntament a l'organisme Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

Es proposa al Ple:

Primer.- Nomenar a la Regidora, Sra. Marta Triadó Margarit,  com a interlocutora d'aquest Ajuntament
al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
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Segon.- Notificar-ho a la interessada i al  Fons Català de Cooperació al Desenvolupament pel seu
coneixement i efectes.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Simplement  és  modificar-ho  i  posar-hi  a  la  Marta  Triadó,  regidora  de  Benestar  Social,  com  a
representant atès que els temes que tenen a veure amb el fons català de Cooperació, són més
adients a la seva regidoria, simplement.

VOTACIONS:

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

7.-

TEMA: Aprovació Compte General 2015.

Vista la proposta presentada pel Regidor d'Hisenda, Sr. David Bohigas, que literalment diu:

=»  ATÈS que en data 16 d’agost de 2016, es va reunir la Comissió Especial de comptes d’aquest
Ajuntament,  per  tal  d’informar  el  compte  general  corresponent  a  l’exercici  de  2015,  format  pels
documents establerts a l’article 209 del text refós aprovat per RD legislatiu 2/2004, i d’acord amb
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local. 

ATÈS que exposat al públic en forma i terminis establerts a l’article 212.3 del text refós aprovat per
RD legislatiu  2/2004, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i havent-se publicat l’Edicte al
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  de  25  d’agost  de  2016,  sense  que  durant  el  termini
d’exposició al públic s’hagi produït cap reclamació,

Es proposen els següents acords:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2015, 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, així com la
Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, abans del dia 15 d’octubre. 

TERCER.-  S'incorpora, per tal que el Ple en quedi assabentat, el compte de recaptació de l'any
2015.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

El passat 16 d'agost ens vam reunir la comissió especial de comptes, un representant de cada un
dels partits o dels equips que estem aquí com a regidors, l'Esteve, en Jordi Pibernat, en Sergi i jo
mateix, i allà vàrem exposar els comptes del 2015, ho vàrem comentar distesament tots plegats i
s'ha posat a exposició pública i el que manà la llei és que en el període d'un mes, com que no hi ha
hagut cap al·legació, doncs es passa a l'aprovació definitiva dels comptes del 2015 si no hi teniu cap
inconvenient. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
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Nosaltres hi ha coses que no les veiem així, però els comptes els porteu vosaltres. Els comptes han
sortit força bé, doncs hi votarem a favor. 

VOTACIONS:

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

8.-

TEMA: Aprovació modificació pressupost 17/2016 per crèdit extraordinari.

Vista la proposta presentada pel Regidor d'Hisenda, Sr. David Bohigas, que literalment diu:

=»  ASSUMPTE:  EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DEL PRESSUPOST  17/2016,  PER   CRÈDIT
EXTRAORDINARI 

PROPOSTA:

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 17/2016 per crèdit extraordinari,

Atès  que  ha  sorgit  la  necessitat  d’efectuar  inversions  imprevistes  de  reposició  en  infraestructures
d’abastament domiciliari d’aigua potable, així com també per a l’adquisició de terrenys per a utilització
municipal, inversions que no poden posposar-se per al proper exercici. 

Vist que el Pressupost vigent no disposa d’aplicacions pressupostàries adients per encabir aquestes
inversions,

Vist que l’Ajuntament d’Anglès ha rebut ingressos no previstos al pressupost provinents del  Conveni
subscrit  entre  la  Generalitat  de  Catalunya  i  la  Diputació  de  Girona  amb  que  s’estableix  el  Pla
extraordinari  d’assistència  financera  local,  i  que  ha  rebut  Fons  de  Cooperació  Local  de  Catalunya
corresponents a anys anteriors no pressupostats,

Vist l’informe favorable de la Intervenció (17/2016) emès en data 19 de setembre  d’enguany,

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  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, es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost  2016 per crèdit extraordinari número
17/2016, finançada amb majors ingressos recaptats, el qual a nivell de capítols és el següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI: DESPESES

Codi  aplicació
pressupostària

Descripció Import modificació (€)

161 63300 Inversions abastament domiciliari d’aigua potable 70.000,00

151 60000 Adquisició de terrenys 45.000,00

TOTAL 115.000,00

INGRESSOS

Codi  aplicació
pressupostària

Descripció Import modificació (€)

45081 Altres transferències Generalitat 70.000,00
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45002 Fons Català anys anteriors 45.000,00

TOTAL 115.000,00

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." «=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor David Bohigas: 

Hi  ha  un  parell  de  partides  que  ens  han  arribat  ingressos  per  sobre  dels  previstos,  dels
pressupostats, una és les altes transferències de la Generalitat que ens han pagat ingressos d'anys
endarrere, des del 2012 a 2014, i després el fons català d'anys anteriors que també ens han arribat
ingressos per sobre dels pressupostats. Aleshores la proposta que presentem a votació és utilitzar
70.000 € d'aquest capítol de transferències de la Generalitat i 45.000 del fons català d'anys anteriors,
en total són 115.000, utilitzar-los en un capítol d'inversió domiciliaria d'aigua potable en 70.000 € i un
altre capítol d'adquisició de terrenys en 45.000 €.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

L'adquisició de terrenys, està previst quins seran més o menys?

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

En la comissió informativa ho vàrem comentar, hi ha: una part és la bassa de captació d'aigua, que
una bona part és de propietat privada, aquesta seria una part, i l'altra part seria el terreny adjacent al
col·legi públic Pompeu Fabra que és «limitrofe» i seria una vàlvula de possible creixement del col·legi
Pompeu Fabra i a més a més, això ens permetria desencallar una mica tota la sessió que s'ha de fer
allà, que ja està aprovada, però que no s'ha realitzat fins a la data i per tant seria desencallar tot
aquest tema.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

El tema de la bassa, heu parlat amb el propietari, què en vol més o menys del terreny?

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

No tenim informació, una mica va directament del que es va parlar en el seu dia. Tenim el primer
punt de referència, el més important era tenir partida per poder-ho fer i ara el següent pas serà parlar
amb el propietari. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

A nosaltres, ens hagués agradat que una part d'aquestes partides haguessin anat per l'arranjament
del carrer Santiago Rusiñol, però com que sempre hem demanat la bassa i estem demanant ara i
abans les conduccions d'aigua hi votarem a favor.

Pren la paraula el senyor David Bohigues:

Referent al carrer Santiago Rusiñol, això no és un cas de l'Ajuntament, nosaltres hem de vetllar pel
patrimoni de l'Ajuntament. Malgrat que ens sap greu pels veïns que hi viuen, no podem destinar-hi
diners.  Aleshores,  el  que  hem  de  fer  és  destinar-los  a  les  coses  que  són  competència  de
l'Ajuntament.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet.

Això, és una visió vostra. Nosaltres no diem pas que la vostra sigui dolenta i la nostra bona, són dues
visions. Déu sap quina és la bona. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

En qualsevol cas, ens remetem als informes emesos pels tècnics. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
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Per això mateix, si jo hagués entès que correspon als veïns ja ho tindria clar, però com que no ho
acabo d'entendre.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Els veïns tenen advocat, em penso que poden entendre's l'advocat d'ells amb la nostra lletrada.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

En tot cas, a Déu les coses de Déu i a la terra les coses de la terra. En aquest a nosaltres les coses
que ens pertoca, si hi ha alguna cosa dubtosa, aquí no hi podem invertir diners. Malauradament com
que tenim molts llocs on hem d'invertir diners, creiem que tant el tema de l'aigua potable, com el
tema d'assegurar l'aigua en el poble, el tema d'adquirir aquest terreny per desencallar tota una zona,
doncs és prou important per tirar endavant i no entrar en terrenys pantanosos. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Per això hem votat el tema d'acord amb vosaltres. Que quedi clar. 

VOTACIONS:

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

9.-

TEMA: Donar compte Decret 567,de contractació Laboral temporal Auxiliar Administrativa.

Vista la proposta de la Sra. alcaldessa, Àstrid Desset, que literalment diu:

=» Antecedents de fet

Vist el decret  567 de 16 de setembre de 2016, que literalment diu:

«DECRET NÚM. 567 DE 16 DE SETEMBRE DE 2016

CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Vista  la  necessitat  urgent  i  inajornable  per  la  contractació  de  personal  laboral  temporal  per
acumulació de tasques d'un lloc prioritari d'auxiliar administratiu/va a les oficines municipals (edifici
Can Cendra) d'aquest Ajuntament, com a reforç atès que mitjançant el decret d'alcaldia número 550
de 08 de setembre de 2016 on s'accepta la renúncia de l'auxiliar de secretaria, en la seva condició de
personal laboral  del Sr.  R.V.C.  amb efectes a partir  del  15 de setembre de 2016,  i  atès que es
considera necessari abordar per al bon funcionament d'aquesta Corporació.

Vist que la borsa de treball d'auxiliars administratius/ves d'aquest Ajuntament va quedar esgotada per
no haver trobat cap candidat/ta disposat a ocupar aquest lloc de treball temporal i mentre es prepara
el procediment selectiu per a una nova borsa de treball. 

Vist que la realització d'aquesta contractació laboral temporal es considera urgent i inajornable per al
bon funcionament del servei públic.

Vist  que  la  Sra.  N.  R.  A.  S.,  ha  estat  realitzant  pràctiques  d'estudiant  a  través  del  Programa
Universitat-Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona
en aquest Ajuntament.

Vist el decret d'alcaldia número 473 de 29 de juliol de 2016 i el decret d'alcaldia número 562 de 15 de
setembre.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a la partida 920 13100 retribucions bàsiques i 920 13102
retribucions complementàries del Pressupost municipal vigent.
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Legislació aplicable:

- RDL 1/1995, de 24 de març , pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors

- Article 291 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. 

DISPOSO

Primer.- Contractar per màxima urgència a través d'un contracte laboral temporal per acumulació de
tasques per un termini de 2 mesos, amb efectes a partir del 16 de setembre de 2016 a la Sra. N. R.
A.S. amb DNI número .....9.682-J com a auxiliar administrativa (C2) a les oficines municipals a temps
complert. 

Segon.- Notificar la present resolució a la interessada. 

Tercer.- Comunicar aquesta resolució, als serveis econòmics i de gestió de personal municipal i als
representants dels treballadors, als efectes que corresponen.

Quart.- Publicar edicte d'aquesta resolució al DOGC, al BOP, al tauler d'edictes municipal i a l'e-
Tauler a través de la pàgina web www.angles.cat. 

Cinquè.- Donar compte d'aquest Decret al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri.» 

Per tot això, es proposa al Ple:

ÚNIC.- Donar  compte  del  Decret  Decret  567,de  contractació  Laboral  temporal  Auxiliar
Administrativa.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora secretària:

Pel decret 567, el que es fa és contractar per màxima urgència amb un contracte laboral temporal a
la senyoreta Nerea Rosa Aparicio Serrano com a auxiliar administrativa a les oficines municipals a
temps complet. La borsa de treball va quedar esgotada i també hem tingut una vacant d'un company
de secretaria que l'han cridat a la Generalitat i per assumptes personals ha anat a treballar allà i ens
ha quedat una vacant que calia cobrir i per això s'ha fet aquest decret.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

La persona que fa la tasca, la coneixem i és una persona treballadora i eficient, pel que s'ha fet una
bona elecció. 

10.-

TEMA: Donar compte del Decret número 570, Contractació serveis per renovació canonada xarxa
abastament d'aigua un tram del carrer Indústria.

Vista la proposta presentada pel regidor d'Urbanisme, Antoni Franco, que literalment diu:

=» Antecedents de fet
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Vist el decret  570 de 19 de setembre de 2016, que literalment diu:

«Decret d’alcaldia núm.570  de 19 de setembre de 2016 

Contractació de serveis per renovació canonada xarxa abastament d’aigua tram c. Indústria

Fets

Durant  el  transcurs del  dilluns dia  05 de setembre de 2016 la  xarxa pública  d’abastament
d’aigua sofreix unes incidències per ruptura de la canonada que obliga a l’empresa Aqualia a
reparar intermitentment, fins a tres trams del carrer Indústria (entre el carrer Nord i el carrer
Indústria 85). Tanmateix també s’adopta la decisió d’estendre una canonada superficialment
per sobre la vorera de manera que es vegi assegurat provisionalment el seu subministrament i
no es reprodueixi la situació en trams inferiors.

Es tracta d’un tram aproximat de 129m. Amb tub de fibrociment de 100mm de diàmetre que
transcorre per sota la vorera, amb panots de formigó, i que travessa el carrer eixample sota una
calçada d’aglomerat asfàltic.

Vista  la  necessitat  de  solventar  el  problema de manera definitiva  s’ha encarregat  a   FCC
Aqualia l’elaboració d’un pressupost.

Vistos els pressupostos presentats per la mercantil en FCC Aqualia en data 08.09.2016 i RE
núm. 2713:

Opció 1: Es valora la renovació del tram de canonada delimitat entre els carrers Nord i Eixample,
d’una longitud de 56 m. per un import de 7.718,58€ (croquis adjunt)

Opció 2: Es valora una solució més extensa amb la renovació de la canonada del tram anterior
i fins el número 85 del carrer Indústria d’una longitud de 112m per un import de   14.431,90€
(croquis adjunt)

Examinats  els  pressupostos  presentat,  la  tècnica  considera  que  els  preus  de  les  partides
contemplades s'ajusten al promig de mercat, pel que no veu inconvenient perquè es procedeixi
a llur aprovació i encàrrec amb caràcter d’urgència.

Fonaments jurídics

Primer.- D'acord amb allò establert als articles 111 i 138.3 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,
atesa la quantia del contracte, pot tramitar-se com un contracte menor de serveis.

Segon.-  La  partida  d’imputació  de  la  despesa  de  la  161  63300  «Inversions  abastament
domiciliari d’aigua potable» 

Tercer-  Per  a  la  tramesa  d'aquests  contractes,  l'art.111  de  la  norma  dita  només  exigeix
l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Quart.- L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és l'Alcaldia, en virtut d'allò disposat
a la Disposició Addicional 2a 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, i el Decret de delegacions de
data 19 de juny de  2015.
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Per tot això DECRETO: 

PRIMER.- Adjudicar a la mercantil FCC Aqualia amb NIF A26019992  els serveis de substitució
de la canonada del c. Nord fins el núm.85 del c. de la Indústria, per un import de CATORZE
MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN AMB NORANTA EUROS (14.431,90€ ) IVA inclòs

 

SEGON.- Autoritzar la despesa de 14.431,90€ amb la  finalitat de contractar els serveis abans
esmentats imputables a la partida pressupostària 161 63300 «Inversions abastament domiciliari
d’aigua potable» 

TERCER.- Notificar  la  present  resolució  al  contractista  adjudicatari,  amb  indicació  que  un  cop
realitzat el servei, presenti la factura corresponent d’acord amb l’art. 111 del TRLCSP» 

Per tot això, es proposa al Ple:

ÚNIC.- Donar  compte  del  Decret 570,  Contractació  serveis  per  renovació  canonada  xarxa
abastament d'aigua un tram del carrer Indústria.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Tots  esteu  al  corrent  que  hi  hagueren  diferents  punxades  en  el  carrer  Indústria  i  simplement
substituïm tot  el  tram per  no  haver  de  fer  reparacions  una  darrera  l'altra  com us  vàreu  trobar
vosaltres i com ens hem començat a trobar nosaltres.

11.-

TEMA: Donar compte del Decret número 576, de modificació de regidoria d'esports.

Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, que literalment diu:

=» Antecedents de fet

Vist el decret  576 de 20 de setembre de 2016, que literalment diu:

=»Decret de l'Alcaldia 576/2016,  de 20 de setembre de 2016

Modificació Delegació alcaldia als regidors

Vist el Decret número 173/2015, de 19 de juny de delegació alcaldia als regidors, on s'estableix que
després de les eleccions locals del passat dia 24 de maig de 2015 i constituïda la Corporació en
sessió extraordinària el dia 13 de juny de 2015. 

I en concret es confereix al regidor Sr. Antoni Franco Caballé, membre de la Junta de Govern Local i
tercer tinent d’alcalde, una delegació genèrica de les àrees següents:

- Esports

- Lleure

- Obres públiques
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- Urbanisme

I al senyor Jordi Pibernat Casas, membre de la Junta de Govern Local i segon tinent d’alcalde, una
delegació genèrica de les àrees següents:

- Educació/Formació

- Comunicació/Difusió

- Joventut

- Participació ciutadana/ regidor virtual

D’acord amb el que disposa l’article 44.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

RESOLC

Primer.- Modificar la següent delegació genèrica de l'àrea d'esports, en relació al Decret 173/2015, de
19 de juny:

Efectuar a favor del senyor Jordi Pibernat Casas, membre de la Junta de Govern Local i segon tinent
d’alcalde, una delegació genèrica de l'àrea d'esports, a afegir a les que ja tenia d'acord el decret
173/2015, de 19 de juny, i que són:

- Educació/Formació

- Comunicació/Difusió

- Joventut

- Participació ciutadana/ regidor virtual

El senyor Antoni Franco Caballé, membre de la Junta de Govern Local i tercer tinent d’alcalde, queda
amb la resta d'àrees delegades d'acord amb el Decret 173/2015, de 19 de juny,  en concret una
delegació genèrica de les àrees següents:

- Lleure

- Obres públiques

- Urbanisme

Segon.- Aquestes delegacions comprenen les facultats de direcció interna; la gestió,  l'impuls i  la
coordinació dels serveis i activitats, així com presentar propostes per a la seva resolució pel Ple o la
Junta  de  Govern  local.  La  facultat  de  resoldre  actes  administratius  que  afectin  a  tercers  serà
competència de l'alcaldia o dels òrgans col·legiats, en atenció a qui ostenti la competència per la
matèria en concret. 

Tercer.- La totalitat de les delegacions compreses en aquest decret tindran efecte des de la data de la
seva expedició, prèvia acceptació per part dels interessats i sense perjudici de la seva publicació al BOP,
al tauler d'anuncis.

 

Quart- Donar compte d´aquest Decret a la propera sessió plenària»=

Per tot això, es proposa al Ple:
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ÚNIC.- Donar compte del Decret 576, modificació de la regidoria d'esports.

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Passarem la paraula a en Toni perquè us ho expliqui, però bàsicament és que en Toni anava molt
saturat.

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

Degut a les àrees que jo porto que són tres, doncs, anem molt saturats i hem cregut més adient que
en Jordi Pibernat, porti l'àrea d'esports que també és el seu fort perquè ell és professor d'educació
física i ell té un bon feeling amb totes les entitats esportives, cosa que en el meu cas no és el mateix.
Per millorar  totes les instal·lacions i  el  bé comú de totes les entitats,  doncs,  el  millor  és que la
regidoria d'esports la porti en Jordi Pibernat.

12.-

TEMA: Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 2n trimestre 2016

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

13.-

TEMA: Donar compte de les execucions trimestrals 2n trimestre 2016 LO 2/2012

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

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora interventora:

Com cada trimestre, hem enviat al ministeri d'Hisenda l'informe del seguiment que cal complir i hem
destacat que l'amortització extraordinària de 900.000 € es va aprovar a 30 de juny que és quant es
va produir l'amortització, per tant anem complint.

Tots els ajuntaments, cada trimestre hem de donar compte de l'adjudicació del pressupost i l'únic que
ens fan avaluar és el compliment d'estabilitat pressupostària, per dir que es compleix la previsió cal
que es compleixi l'estabilitat pressupostària i  per tant hi ha la capacitat de finançament. Un total
d'endeutament de 5.016.000 €.

14.-

TEMA:  Donar compte dels informes trimestrals del 2n trimestre de la Llei Morositat i Període Mitjà de
pagaments.

Per tal de fer efectiva l'obligació de gravar pel Tresorer els informes trimestrals de compliment de
termini,  regulats en la Llei  de Morositat,  amb el model normalitzat establert  a l'efecte en l'oficina
virtual, es remeten a aquesta secretaria, els informes trimestrals de Llei Morositat i del Període Mitjà
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de Pagaments (PMP) dels resultats corresponent al 2n. trimestre del 2016 de l'Ajuntament, per tal de
donar-ne compte al proper Ple que es celebri.

Aquests informes s'enviaran via telemàtica al Ministeri d'Hisenda.

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

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora interventora:

És el període mitjà de pagament, el que triguem a pagar dels pagaments per al trimestre des que va
entrar la factura i considerant tots els pendents de pagament i fins el pagament efectiu. El segon
trimestre va donar 38,87 dies, són les dades d'un any i val per la segona vegada. El període mig de
pagament que es compta 30 dies a partir de la lectura, 4,39 dies el període mig seria de 30 dies, per
tant estem força bé.

15.- 

403.05. CONTRACTACIÓ, GESTIÓ SERVEIS

TEMA: Pròrroga Contracte CLECE

Atès que el contracte de servei 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, el qual finalitza el 10 d'octubre de 2016, el qual
es pot prorrogar per un màxim de 2 anys. 

Atès que el Ple de 27 d'octubre de 2015 va ratificar el Decret 354 de 8 d'octubre de 2015 de pròrroga
de contracte dels edificis municipals des de l'11 d'octubre de 2015 fins al 10 d'octubre de 2016.

Atès que el  21 de setembre de 2016 amb registre d'entrada número 1-2016-002868-1 l'empresa
CLECE S.A. sol·licita pròrroga del contracte pel període d'UN ANY comprès entre l'11 d'octubre de
2016 al 10 d'octubre de 2017. 

Vist l'informe favorable de la secretària municipal  número 11 de data 20 de setembre de 2016.

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 279 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, que fa referència a la
«pròrroga per mutu acord».

Per tot això, es proposa al Ple:

PRIMER.-  Prorrogar  el  contracte  dels  edificis  municipals  signat  per  l'Ajuntament  d'Anglès  amb
CLECE SA per mutu acord de les parts, a partir del dia 11 d'octubre de 2016 i fins al 10 d'octubre de
2017.

SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat.  

INTERVENCIONS:
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Pren la paraula la senyora Cristina Ribas:

Bé doncs, CLECE, que és l'empresa que des de fa quatre o cinc anys ens està fent la neteja, tenia
un contracte de 4 anys, prorrogat al llarg de dos anys, el contracte acabava al 10 d'octubre, si no
vaig errada, i bé la secretària veu bé la pròrroga i esgotarem aquests sis anys. És simplement això,
l'aprovació del contracte d'un any més amb ells. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

CLECE, sempre s'ha posat a la situació que es troba l'Ajuntament. Ja quan vàrem entrar nosaltres,
també varen  entrar  ells  i  ens  varen  fer  una  rebaixa  d'un  20%,  doncs,  crec  que  tenen  garantia
suficient per donar-li un marge d'un any més de pròrroga. 

Pren la paraula el senyor Sergi Riera.

Nosaltres voldríem comentar que d'aquí a un any, ara, ja el contracte s'acaba i podrà haver-hi un
concurs públic, ens agradaria que es valorés la possibilitat de municipalitzar el servei, la interventora
diu que no, però nosaltres creiem que s'hauria de fer l'esforç. 

VOTACIONS:

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

16.-

628. CONVENIS

TEMA: Aprovació conveni cessió ús FEVE, de l'antiga estació de tren

Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, que literalment diu:

=»Vist el Conveni amb el Consorci del Ter Brugent, que literalment diu

CONVENI PER A LA CESSIÓ D’ÚS GRATUÏT D’ESPAIS A L’EDIFICI DE L’ANTIGA ESTACIÓ DE
TREN FEVE PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS  I A FAVOR DEL CONSORCI DEL TER
BRUGENT

A Anglès, setembre de 2016

Reunits

D’una part, com a representant de la part cedent, la Sra Àstrid Desset Desset, com a Alcaldessa de l’
ajuntament d’Anglès, que obra en nom i representació de l’esmentat ens local.

D’altra part el Sr Salvador Clarà Pons, en qualitat de President del Consorci del Ter-Brugent  amb nif
P-1700063-I  i en el seu nom i representació.

Manifesten

 Que l’ajuntament d’Anglès es propietari de l’edifici de l’antiga estació de tren FEVE al municipi
situat al c/ de les Fàbriques num 1, destinat als serveis municipals, i té la voluntat de cedir l’ús
d’espais situats en l’esmentat immoble.

 El  Consorci  del  Ter-Brugent  ha  sol·licitat  la  cessió  d’ús  d’un  local  de  l’edifici,  les
característiques del qual s’especifiquen en l’informe de l’arquitecte tècnic municipal adjunt de
data 11 d’agost de 2016, als efectes de destinar-lo als serveis i activitats pròpies del Consorci.
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 Que l’ajuntament d’Anglès mitjançant acord plenari de 25 d’abril de 2016 el qual s’adjunta va
aprovar la cessió temporal d’ús d’un espai de l’edifici FEVE a favor del Consorci Ter-Brugent
amb les condicions que s’hi especifiquen.

 Que ambdues parts manifesten la seva voluntat de subscriure un Conveni de cessió gratuïta
d’ús d’espais. 

Per tot el que s’ha exposat, les dues parts, en la representació que ostenten, formalitzen aquest
conveni. 

Clàusules

Primera.  Finalitat. L’ajuntament  d’Anglès cedeix  l’ús gratuit  del  local  situat  a la  planta baixa de
superfície útil de 28,20 m2 i l’ús del local situat al primer pis de superfície útil 53,08 m2 al Consorci
del Ter-Brugent, els quals seran destinats com a domicili tècnic i administratiu pels serveis i activitats
pròpies del Consorci.

Segona.  Despeses. Les  despeses  dels  serveis  de  neteja  dels  locals  cedits,  així  com  dels
subministraments de llum i telèfon aniran a càrrec del Consorci del Ter-Brugent..

Aniran a càrrec del Consorci les tasques de inicials d’ adequació dels locals (pintura  remolinat etc ...)
i la inversió en elements de mobiliari que consideri necessari per al seu funcionament, així com els
aparells informàtics, de telefonia, els consumibles i materials que pugui precisar per dur a terme la
seva tasca. 

L’ajuntament d’Anglès facilitarà el lliure accés als serveis i lavabos situats en un edifici annexa als
locals cedits.

Tercera. Entrada en vigor i vigència. Aquest conveni entrà en vigor el dia de la seva signatura i
tindrà vigència d’un any. Es considerarà tàcitament prorrogat fins a un màxim de quatre anys si cap
de les dues parts ha notificat de forma expressa el contrari i amb una antelació mínima d’un mes.

Quarta.  De la responsabilitat. Ambdues parts reconeixen recíprocament  i  expressament  que el
Consorci del Ter-Brugent està adscrit al ens matriu del Consell Comarcal de la Selva, per la qual
cosa,  l’ajuntament  d’Anglès  es  limita  a  cedir  els  espais  i  no  es  fa  responsable  directament  ni
subsidiàriament  dels  danys  tant  materials  com personals  o  morals  que  per  acció  o  omissió  de
qualsevol mena puguin produir-se a l’espai cedit.

Cinquena. Cessió, traspàs o arrendament. El Consorci del Ter-Brugent no podrà cedir, traspassar
ni arrendar el dret adquirir mitjançant aquest conveni. 

En cas de necessitat  per part  del  cedent,  aquest  també en podrà fer  ús,  prèvia comunicació al
consorci. 

Sisena. Altres obligacions específiques de la cessionària. 

La cessionària, és a dir, el Consorci del Ter-Brugent està obligat a:

7. A mantenir l’espai cedit en bon estat, és a dir, a tenir el material sempre recollit i guardat als
espais designats a aquests efectes, així com a complir les normes generals en quant a ús,
manteniment i seguretat dels elements comuns de l’edifici.

Setena. Altres obligacions especifiques de la part cedent
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La cedent, es a dir l’ajuntament d’Anglès està obligat a :

    Mantenir els elements de seguretat de l’edifici FEVE en perfectes condicions (extintors, llums
d’emergència, alarma etc...).

    Arranjar el paviment de ceràmica situat a la via pública d’accés a l’edifici.

    Retirar el dipòsit de material divers acumulat a l’altell de l’edifici.

    Ordenar i protegir el cablejat d’instalació de telefonia i d’internet.

    Instal.lar uns comptadors específics per determinar el consum de llum i telèfon en els locals
cedits al consorci ter-brugent.

    Realitzar  amb els mitjans propis la neteja dels serveis i lavabos d’ús públic situats a l’edifici
annexa.

    Disposar d’una pòlissa d’assegurances de l’edifici.

Vuitena.  L’Ens  cessionari  disposarà  de  claus  d’accés,  així  que  l’horari  d’ús  dels  espais  anirà
relacionat amb l’horari d’obertura i tancament que estableixi el Consorci Ter-Brugent en relació a les
seves activitats..

Novena. Responsabilitat per danys. El Consorci  del Ter Brugent com a titular de l’activitat  que
desenvoluparà  a  les  dependències  de  l’antiga  estacio  FEVE  es  fa  directament  i  exclusivament
responsable, eximint de tota responsabilitat  a l’ajuntament d’Anglès, pels danys que aquell pugui
ocasionar  pel  desenvolupament  de  la  seva  activitat  a  terceres  persones,  així  com  als  bens,
instal·lacions i serveis dels espais.

Desena. Causes d’extinció del conveni.

Aquest conveni s’extingeix per les causes següents:

Pel transcurs establert de vigència o quan alguna de les parts ha manifestat la seva voluntat de
l’extinció del conveni.

Per l’incompliment de les obligacions d’aquest conveni per qualsevol de les parts, sense perjudici de
l’exercici de les accions que legalment corresponguin.

Per  la  no  utilització  dels  espais  cedits  en  un termini  superior  a  dos mesos.  En  aquest  cas,  es
procedirà a contactar amb els responsables de l’ens cessionari per tal de reactivar la relació o
per informar-los que han de passar a recollir el material. En el cas que l’ens tingui armari es
procedirà a buidar-lo i  el  seu contingut  restarà a disposició de l’ajuntament d’Anglès,  que el
guardarà durant mig any. Si l’ens no ha passat durant aquest període a retirar-lo, el material
administratiu serà destruït i el material reutilitzable serà a lliure disposició de l’ajuntament.

Per voluntat del cedent, en cas de reversió, l'Ajuntament no ha de pagar cap indemnització ja que es
tracta d'una cessió a precari. 

En tot cas, la rescissió del conveni per qualsevol de les causes anteriors, no eximeix les parts del
compliment de les seves obligacions recíproques fins la data en què es faci efectiva la rescissió i
desallotjament del local.

Onzena. Règim Jurídic

En tot allò no previst  en el present  Conveni ambdues parts es remeten al  que es disposa en la
normativa de règim local de Catalunya.

El  present  conveni  té  naturalesa  administrativa  i  resta  subjecte  a  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa.

Ambdues  parts  es  sotmetran  amb  caràcter  preceptiu  a  un  arbitratge  previ  de  conciliació  si  fos
necessari, per tal de sol.lucionar les diferències que pugessin sorgir en la interpretació i/o execució
del present conveni.
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Per tot això, es proposa al Ple:

PRIMER.- Aprovar el conveni entre l'ajuntament d'Anglès i el Consorci del Ter Brugent  i per a la
cessió d’ús  gratuït  d’espais  a l’edifici  de l’antiga  estació de tren FEVE propietat  de l’ajuntament
d’Anglès.

SEGON.-  Facultar  a  l'alcaldessa  perquè  en  nom  i  representació  d'aquesta  corporació,  pugui
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l'efectivitat del present acord. «=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Simplement és formalitzar un acord que ja vàrem aprovar en un altre ple, en què dèiem que cediríem
la FEVE al Consorci Ter-Brugent format pels Ajuntaments de La Cellera, Osor, Amer, Sant Julià del
Llor-Bonmatí i recentment Brunyola i també les Planes. Simplement s'ha formalitzat aquest acord
posant-se d'acord els dos secretaris dels ens de tal manera que, si l'Ajuntament necessita aquest
espai per alguna urgència, es pot recuperar sense problemes i és a precari, això vol dir que si en
algun moment necessitem recuperar-ho tot, ho podem recuperar. En principi no hi ha previsió de què
això passi, sinó que la intenció seria de l'ús per quatre anys, si no vaig errada, i els termes en els
quals es fa la cessió estan en la pre-acta. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Estem d'acord, nosaltres.

VOTACIONS:

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

17.-

MOCIÓ

TEMA: Moció escrit IES Rafael Campalans

Vista la moció presentada per la Directora de l'IES Rafael Campalans, la qual es transcriu literalment:

=» Vista la situació de grups molt  nombrosos d’ESO i  de Batxillerat  en un centre amb aules de
capacitat reduïda, que dificulten el normal i  correcte funcionament de les classes, i  impossibiliten
donar la qualitat a la qual aspirem els docents i les famílies, el Consell Escolar de l’Institut Rafael
Campalans d’Anglès,  reunit  el  20 de setembre de 2016 acorda demanar al  director dels Serveis
Territorials una acció que posi solució a la situació d’atzucac en què ens trobem. 

El 27 d’abril vam demanar de reunir-nos amb vós per tal de fer-vos coneixedor personalment d’unes
particularitats que hem hagut d’anar explicant a cada director dels SSTT. El nostre centre compta amb
aules petites que només ens permeten atendre els grups nombrosos si els desdoblem, cosa que implica
el reconeixement de més línies i la dotació de professorat justa. Enguany, a més, durant l’abril ja es
preveia que la preinscripció seria molt nombrosa, i ho continuarà essent en anys futurs –fins a vuit
cursos, segons les dades de les escoles de primària–. Mitjançant el quadre següent us presentem en
síntesi la situació dels nostres espais aquest inici de curs: 

 Aula* Grup  de
referènci
a 

Capacit
at
òptima 

Capacitat
amb  què
s'està usant

Percentatge
d'ús  en
funció  de  la
capacitat 

Nombre
d'hores
setmanals
d'ús
(matins) 

Percentatg
e  d'ús
(matins) 

29 de 38
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat



Aula 01 2n A 25 23 92,00% 28 93,33% 

Aula 02 2n B 25 24 96,00% 27 90,00% 

Aula 03 2n C 25 24 96,00% 28 93,33% 

Aula 04 1r A 25 31 124,00% 26 86,67% 

Aula 05 1r B 25 30 120,00% 25 83,33% 

Aula 06 1r C 25 30 120,00% 25 83,33% 

Aula 11 4t A 25 29 116,00% 29 96,67% 

Aula 12 4t B 25 28 112,00% 29 96,67% 

Aula 13 4t C 25 28 112,00% 23 76,67% 

Aula 15 3r A 25 31 124,00% 26 86,67% 

Aula 16 3r B 25 31 124,00% 27 90,00% 

Aula 17 3r C 25 31 124,00% 26 86,67% 

Aula  Santa
Bàrbara 

2n
Batxillerat

28 38 135,71% 21 70,00% 

Aula  Esther
Boix** 

1r
Batxillerat

30 41 136,67% 26 86,67% 

 * En aquesta columna consignem només les aules ordinàries de referència (amb un grup assignat),
no les aules ordinàries per a desdoblaments o les especialitzades, com laboratoris o tallers. 

** Antic taller de tecnologia reconvertit en aula; per aquest motiu és una mica més gran que la
resta. 

La solució que nosaltres hi veiem passa per incrementar en 1,33 dotacions, repartides en 1 1/2 jornada
de català i castellà, una altra 1/2 jornada de filosofia amb acreditació en llengua anglesa, i 1/3 de jornada
de física i química. Aquest increment ens permetria fer els desdoblaments pertinents al Batxillerat i de
retruc algun a l’ESO. 

D’altra  banda,  avui  hem  sabut  pel  Sr.  Brunet  que  no  tindrem  la  jornada  sencera  que  ens  van
assegurar  que  se’ns  adjudicaria  per  poder  atendre  els  alumnes  de  Cicles  Formatius  que  tenim
matriculats en uns estudis de DAW que fa dos anys que estem advertint als SSTT que no podem
oferir sense la plantilla necessària. La jornada sencera s’ha quedat en una 1/2 jornada que no és de
cap manera suficient per fer totes les matèries requerides. A aquesta situació s’afegeix una matrícula
nombrosa –més de 30 alumnes– a 1r de DAM, que segons la normativa requereix el desdoblament
parcial. 

A les limitacions físiques de les nostres instal·lacions s’afegeixen les particularitats d’un centre amb una
gran complexitat i amb uns índex de diversitat molt elevats –per sobre dels de la mitjana de Catalunya–.
Malgrat les dificultats, volem continuar fent bé i en condicions dignes la feina d’ensenyar, i amb el suport
i  la comprensible preocupació de pares i mares, alumnes i ajuntaments de la zona de confluència,
demanem i necessitem una solució que doni resposta a la problemàtica plantejada. Aquesta carta és el
resultat de l’acord obtingut per unanimitat del Consell Escolar, i recull en particular les peticions i queixes
expressada pel sector pares i mares i el representat de l’AMPA.

El Ple adopta el següent acord:
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Primer.- demanem  una solució que doni resposta a la problemàtica plantejada i donar trasllat de  la
moció  al  Sr Josep  Polanco,  Director  dels  Serveis  Territorials  d’Ensenyament  a  Girona  pel  seu
coneixement i efectes.

Segon.- Comunicar el present acord a l'IES Rafael Campalans, al Consell Escolar i  a l'AMPA de
l'Institut.

Tercer.-Notificar als Ajuntaments de La Cellera de Ter, Sant Julià de Llor i Bonmatí perquè també donin
suport a aquesta moció als seus Plens»=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

La setmana passada vaig anar a la reunió del Consell Escolar, en representació de l'Ajuntament i el
director  i  l'equip directiu  varen presentar  a tots  els  membres,  els  pares i  els  representants dels
alumnes i em varen presentar un escrit que, resumint d'una manera ràpida, hi ha un aspecte tècnic
que a l'hora de calcular les plantilles que té unes fórmules bastant particulars que aquest any han
sortit molt perjudicats, en el sentit que tot i que hi ha més alumnes, tenien 2,5 mestres menys al
contingent. Aleshores, l'argument base és que, legalment, a l'Institut 30 o 31 alumnes poden cabre
en una aula, el que passa és que l'Institut d'Anglès, està dissenyat perquè sobre el paper, les classes
tenen una cabuda de 25 alumnes,  aleshores  hi  ha  tota  una sèrie  de classes que estan sobre-
ocupades. Aleshores, hi ha, com he dit abans, hi ha un tema sobre la interpretació de la norma.
L'equip  directiu  va  fer  un  escrit  amb una  proposta  de  redistribuir  els  espais  perquè  es  pogués
entendre que es necessitaven més mestres, per entregar al consell escolar i varen demanar el suport
del consell escolar. En aquella reunió com a representant de l'Ajuntament els vaig donar suport i
finalment vàrem acordar que la setmana següent anirem a la territorial per parlar d'aquest tema,
doncs,  varen demanar  que  si  l'Ajuntament  podria  fer  un  acte  de suport.  Hi  ha classes  que  els
alumnes, si algú vol entrar a la classe per obrir la porta, l'alumne que està situat a la porta s'ha
d'apartar, apartar la taula, obrir la porta i l'altre entra. És bastant greu. Encara dilluns, parlant amb el
director dels serveis Territorials, el Sr. Josep Polanco, que ens hem de reunir ben aviat per parlar de
la possible ampliació de l'Institut perquè des de l'escola estem veient que venent cinc o sis anys que
encara vindran més alumnes que els que hi ha ara a l'institut, aleshores, si ara ja no hi caben, hem
de tenir la previsió que això passarà. Pensem que s'han de fer mesures de suport i començar a
posar els números sobre la taula, intentem fer una mica de pressió entre tots perquè ens interessa a
tots. Tornant amb la moció, «tindríem de» mirar que s'hi posés, fer assabentar als Ajuntaments de la
Cellera, Bonmatí i  Osor,  que també porten alumnes a l'Institut  i  que també seria molt  bo que hi
donessin suport, ja que potencialment si a mi em toca anar-hi com a representant de l'Ajuntament
perquè  l'edifici  és  a  Anglès,  però  els  clients  de  l'institut  sobrepassa  el  terme  d'Anglès,  i  seria
interessant que, en aquesta mateixa moció, on es va assabentar als pares, assabentar també als
Serveis Territorials, als municipis veïns perquè sàpiguen com va.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

El  nostre  grup  està  completament  d'acord  en  enviar  aquesta  moció  perquè  el  problema  del
Campalans ja  fa  trenta  i  escaig  d'anys  que dura.  Es  va fer  molt  bon pedaç l'any  2002 amb la
renovació de quasi la totalitat de les aules, hi havia el compromís després, en el temps que hi havia
de  delegada  de  Llagostera,  que  es  va comprometre  a  mirar  el  gimnàs i  el  polivalent.  Seria  bo
recordar-los en aquesta moció que tenim pendent aquestes dues ampliacions més. Les aules són
molt petites. Després, el que fan alguns instituts és el mateix que nosaltres, és fer batxillerat també
en torn de tardes. Després, pel que veig, hi ha molta gent que fa cicles formatius i el que estic veient
és que hi ha molta gent de fora, doncs donar un toc d'atenció que recollim gent de fora de la nostra
zona d'actuació. Estem d'acord amb aquest punt. 

VOTACIONS:

Es passa a la votació de la proposta, la qual és aprovada per unanimitat dels assistents.
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18.- ASSUMPTES URGENTS

1.- Devolució deute SOC.

Per part de l'alcaldia es proposa l'adopció del següent acord, es passa a votació de la urgència del
mateix i aquesta queda aprovada per unanimitat dels presents.

18.1.-

Tema: Devolució deute SOC

Vista la proposta presentada pel regidor d'Hisenda, que literalment diu:

=»Atès que en data 12 de juny de 2014 es va aprovar la devolució del total del deute reclamat pel
Servei  d'Ocupació  Català  per  subvencions  no  justificades  per  un  import  de  109.738,64  €
corresponents a 107.586,90 € i 2.151,74 € d'interessos, en 36 mesos, a partir del dia 1 de juliol de
2014 i fins l'1 de juny de 2017, el que resultarà una devolució total de 109.738,64 € més 16.419,62 €
en concepte d'interessos. 

Atès que actualment l'Ajuntament d'Anglès disposa de liquidesa per fer front al  pagament de les
despeses,  vol  proposar  una  amortització  anticipada  del  deute  a  fi  d'evitar  la  meritació  de  tants
d'interessos. 

Per tot això, es PROPOSA:

PRIMER.- Sol·licitar al SOC la finalització del pagament fraccionat aprovat pel Plenari municipal de
data 12 de juny de 2014 i validada per aquest organisme en resolució de data 22 de setembre de
2014; i fer efectiva la totalitat del deute a partir de l'1 d'octubre de 2016; a fi d'evitar el meritament
d'interessos de demora, atès que actualment l'Ajuntament té liquiditat per fer front l'esmentat deute. 

SEGON.- Notificar el present acord al SOC. 

TERCER.- Comunicar el present acord a l'àrea d'intervenció.»=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Aquest  és  un  tema  urgent,  és  l'amortització  anticipada  del  préstec  que  bé  del  SOC,  el  servei
d'ocupació Català, que amb data de 12 de juliol del 2014 es va aprovar la devolució total del deute
reclamat per aquest organisme a l'Ajuntament per un import de 109.000 €. Com que en aquests
moments tenim «liquidesa» i això genera uns interessos, doncs és avançar l'amortització d'aquest
préstec, que es «tindria que» acabar d'amortitzar el dia 1 de juny de 2017. És avançar aquests 9
mesos per evitar els interessos que hi ha. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Això venia del SOC d'aquells cèntims que es varen gastar, és això, no?

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Sí, sí, és això.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

D'aquells cursets de la Burés i tot això. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Uns cursets que no es varen fer, es varen pagar i ens reclamaven que tornéssim els diners. Això ve
del 2007.

VOTACIONS:

Es passa a la votació de la proposta, la qual és aprovada per unanimitat dels assistents.
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19.- 

Precs i preguntes

Pren la paraula la senyora Anna Carrillo:

És un tema personal, vull dir que no és del grup. No sé a qui haig de dirigir la pregunta ho faig a tots.
Amb tot el terme d'Anglès, el lloc més ideal per posar aquest circ, creieu que és a la plaça on està
ubicat? Ja que hi ha molts camions, el primer dia no podíem entrar i sortir de casa, jo crec que hi ha
altres  llocs  a  Anglès,  on  es  podia  posar.  És  un  circ  molt  gran,  inclús  ells,  poblets  estan  allà
«anxovats». No sóc jo sola, hi ha més d'un veí que es queixa. No sé a qui m'haig de dirigir. 

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Sí, sí, ja vàrem rebre una instància que vàreu fer els veïns. De fet aquest circ, va venir aquí a Anglès,
sols he parlat amb el propietari, va venir fa set anys i segons ell es va col·locar en el mateix lloc i
amb les mateixes instal·lacions.

Pren la paraula la senyora Anna Carrillo:

No les, mateixes no.

Pren la paraula el Senyor Josep Casadellà:

Bé, potser les mateixes no. Bé potser ara porten més camions. La interrupció que hi hagué va ser en
el moment de l'aparcament,  quan varen arribar els camions que els tenien aturats. Segons m'ha
informat la policia al cap de tres hores o així, ja s'havien retirat tots i es podia accedir a l'aparcament.

Pren la paraula la senyora Anna Carrillo:

Això sí, el que passa és que hi ha llocs menys perillosos, allà si plou, esperem que no plogui que
quedaran inundats, jo crec que no és el millor lloc per posar-ho.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Amb ells, vàrem estar mirant el Canyo, varen fer un volt amb la Policia Municipal per diferents llocs
del poble, ells, el que varen trobar més adient i nosaltres no hi teníem cap oposició, va ser aquest. 

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Jo volia preguntar tres coses, dues per en David. La primera és que ens ha sorprès que en aquest
ple no vinguessin les ordenances municipals, vàrem entendre que el canvi de mesos senars a mesos
parells era perquè anéssim millor amb les ordenances municipals que vindrien en aquest ple, no ho
sé, com ho teniu això? 

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

El que hem demanat, és un ple per al proper 18 d'octubre, per a la memòria o als voltants d'aquesta
data per tractar les ordenances fiscals amb tots els «taimings» que hi ha, per aquest problema no
arribàvem a tenir-ho a punt com cal el tema de les ordenances. A més a més, hi ha un factor afegit
que em recorda la Leo, que és que, amb el tema del IBI el que és el cadastre encara no ha aprovat
l'increment per a l'any que ve, tenen fins el 30 de setembre per aprovar-ho. Sense això, no podem
aprovar l'ordenança com cal. 

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Una altra cosa després de les ordenances, seria preguntar si s'havia pensat alguna forma perquè la
gent participes en els pressupostos. Si hi hauria partida per a la participació ciutadana, o si s'havia
pensat alguna cosa. 

Pren la paraula el senyor David Bohigas.

Tal  com havíem parlat  amb tu  ja  fa  uns  mesos,  la  intenció  és  que sí,  que  hi  hagi  participació
ciutadana, el que passa és que serà la primera vegada, per tant, ens cal una mica establir les bases
per fer-ho correctament. Doncs, primer, tal com vàrem comentar amb tu, hem de posar les bases de
tot el  que és imprescindible fer,  el  que creiem des de l'equip de govern que és imprescindible i
necessari  fer  i  llavors,  dels  saldos que quedin a nivell  d'inversions.  Segur  que ens quedarà per
escollir entre algunes de les inversions, no totes perquè hi ha algunes de les inversions que potser
no són,  diem-ne maques de cares a la galeria,  però que són imprescindibles, com per exemple
l'abastament d'aigua que realment doncs cal en el poble. La intenció hi és, però que hi hagi opcions i
que la ciutadania pugui escollir entre dos o tres opcions determinades.
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Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

I l'última opció que volia preguntar, aquesta no sé a qui li toca, és que els plafons que expliquen com
es fa el reciclatge, em va sorprendre no veure'n cap en el barri de can Serra. No sé com és que no
n'ha caigut cap allà dalt. 

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Era una partida que hi va haver-hi a través del Consell Comarcal, si no m'equivoco, gestionat per
NORA, hi havia uns diners, hi havia una quantitat de plafons a posar, vàrem estar mirant quins eren
els punts que podien ésser més interessants de posar-ho. Ells ens varen fer una proposta pels llocs
on havien trobat més dificultats. La proposta era, on podíem tenir més accés a la gent perquè ho
llegís, per exemple, se'n va posar un davant de la Rutlla, tot i que allà hi ha els contenidors soterrats,
però és un lloc de pas on molta gent ho pot veure, els altres s'han posat a llocs on normalment, hi ha
actuacions que no estan gaire correctament i es varen posar allà. Si fa falta posar-ne un altre a Can
Serra, si hi ha possibilitat de posar-ne un altre a Can Serra, hi ha oportunitat de tenir una altra oferta
d'aquestes, perquè no ens ha costat res això, ha estat donat per ells. Aleshores si hi ha possibilitats,
en  poden posar.  Hi  ha  molts  més altres  punts  que  no  s'han  posat  del  poble.  N'hi  havia,  si  no
m'equivoco, set. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

L'empresa Aprop Gestions i Serveis S.L., que és l'encarregada de posar ordre al carrer de la fàbrica,
quines gestions ha fet fins ara? 

Pren la paraula la senyora Marta Triadò:

No fa gaires dies, la setmana passa o l'anterior, el que va començar a fer va ser reunir-se tots els
propietaris de cada escala i els explicaven doncs la manera de legalitzar cada situació particular, la
situació que ha de tenir, i a partir d'aquí, els explicaven la importància de constituir una comunitat de
propietaris perquè si es feia, aleshores es podia procedir a arranjar les diferents mancances de cada
escala. De moment estan en aquesta fase, s'han posat en contacte, hi ha un servei de documentació
i estan en fase de fer aquelles comunitats de propietaris que no estiguin constituïdes.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

S'ha fet alguna actuació preventiva amb algun edifici o en el número 13 que havien reclamat els
veïns?

Pren la paraula la senyora Marta Triadò:

No, no s'ha fet res.

Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:

Recordem que va venir una persona de l'Agència Catalana de l'Habitatge que va dir que en tots els
blocs on actualment hi viu gent, no en el bloc on no hi viu ningú que sí que està malament, però que
en tots els altres no hi veia un perill imminent.  

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Millor, millor. Després, també hem vist que hi han escrits de bancs dient que tenen pisos ocupats que
són del banc, esteu a l'aguait perquè no es faci més gros el sistema ocupa allà a baix? Vaig veure
escrits d'algun banc, dient que el seu pis estava ocupat per gent. 

Pren la paraula la senyora Àstrid Desset 

En tot cas, hem estat nosaltres els qui hem alertat al banc que hi havia ocupes en el seu pis.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

És per això, que no sigui el fet que reclamen.

Pren la paraula la senyora Marta Triadò:

El tema aquest és complicat. De fet, s'ha creat una mesa interdepartamental on hi ha la policia, el
regidor de la policia, jo, l'alcaldessa, l'assistenta social, l'educadora social i també un representant de
la Generalitat i un representant del Consell Comarcal, pràcticament hem fet tots el temes i el tema
que més s'ha tocat és el dels ocupes precisament i no és gens fàcil de tractar.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet.

No, és complicat i delicat. «Merci». Després, un altre pregunta, que ja fa plens que estem dient, és
sobre les pilones de protecció que hi havia al carrer Triassa, entre la zona del CAP, que va ser un
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cotxe qui les va tirar a terra i feia falta un informe dels tècnics, els tècnics, els tècnics l'han acabat i
després el cotxe que va arrossegar les pilones, ho ha pagat?

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

Com era l'última pregunta?

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

El cotxe que va arrossegar les pilones, ho ha pagat?

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

L'assegurança ha pagat l'import de les pilones, sí. Com d'altres accidents que hi ha hagut que han fet
malbé mobiliari urbà, però aquestes pilones s'han deixades de fabricar igual que les del barri antic, i
aleshores estem cercant un substitut, ara n'hi ha dues, n'hi «tindrien que» haver set, i està previst
que en breu es col·loquin les altres cinc pilones que siguin similars a les que hi ha. Bé, similars, serà
difícil 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Bé que protegeix, aquell revolt és perillós, els veïns d'aquella zona ho han vist més d'una vegada que
algú sense voler se l'ha passat. 

Després també, havíem dit, si s'ha parlat amb els veïns del carrer Antoni Gaudi sobre les filtracions
d'aigua, que tenen el problema endèmic. Ens varen escriure una carta, i em vas dir que hi parlaríeu. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

No.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet: 

Després, també, són problemes endèmics, no són d'ara, són de fa temps. Hem vist que gent del
Carrer  Gironella,  Pius  XIIé,  carrer  de  la  Verneda  i  barri  de  Cuc,  han  fet  escrits  adreçats  a
l'Ajuntament sobre la problemàtica del clavegueram, sobretot quan plou. No sé si de cares a aquest
3, 4 o 5 anys que venen ja fer una programació dels punts més sensibles de fer-se malbé, per tal
d'arranjar-ho. 

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Tal com vàrem comentar en el darrer ple o fa dos plens, amb les exigències que fem a Aqualia, una
és que el  pla director de sanejament estigui fet  abans de finalitzar el  juny de l'any vinent.  Arreu
d'aquest pla tindrem els punts clau on hem de començar a actuar i per tant, podrem saber què hem
d'anar invertint i què podem invertir per poder solucionar aquests temes.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Una altra pregunta, que fa referència als terrenys de l'Albó. Aquests dies, hem repassat les actes
d'aquest darrer mig any i la que fa referència al senyor Albó que diu que va entrar un escrit el dia 21
de març del 2016 dient que era propietari d'una parcel·la, donava la referència cadastral i que sense
que ell ho sabes s'hi feien obres, també va demanar en aquell moment qui era el promotor. Vàrem
repassar  també  altres  actes  que  venien  i  en  un  ple  vàrem  fer  la  següent  pregunta  al  regidor
corresponent,  per  veure  si  hi  havia  algun  tècnic  municipal  responsable  de  l'obra,  i  el  regidor
corresponent va dir que el responsable de l'obra era l'aparelladora municipal. També vàrem demanar
el cost de l'obra, i  aquell regidor ens va dir que no sabia el cost d'aquella obra, vàrem demanar
també el cost de la màquina aplanadora que va fer les obres, també ens van dir que no ho sabien,
que això era cosa del senyor Albó, i el senyor Albó, no va encomanar ningú que fes obres allà, al
nostre entendre,  eh? En un altre Ple el  Sr.  Bohigas ens va dir  que estava fent  gestions amb el
propietari i que fins ara no hi havia hagut cap cost per a l'Ajuntament, sols posar les tanques. Vist
això, nosaltres entenem que el propietari de la màquina aplanadora va entrar dins del terreny sense
demanar permís a l'Ajuntament i va fer les obres, això, és el que nosaltres entenem d'aquest procés.

Una altra pregunta. Hem demanat diverses vegades els informes dels tècnics sobre les obres fetes
als lavabos i vestidors, i als vestuaris de la piscina coberta, els tenen?

Pren la paraula el regidor Antoni Franco:

No he entès la segona pregunta.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
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Torno a repetir,  diverses vegades, per escrit,  hem demanat aquests informes, estan fets aquests
informes?

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

L'Enginyer va visitar les obres i va dir que estaven correctes.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet 

L'Enginyer, va dir que estaven correctes i va certificar les obres? És el que entenc.

Pren la paraula el senyor Antoni Franco:

Sí.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Parlem del tema del senyor Albó. Hi ha la pregunta anterior per respondre.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

És que hem mirat les actes hi era per saber si anem equivocats o no, no amb aquest seguiment, no
ve pas d'ara això, us ho mireu amb calma. Nosaltres, aquests dies hem anat a repassar les actes i
ha sortit això. Sembla que hi hagi contradiccions i per això ho exposarem, perquè es digui. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet: 

Una altra pregunta,  el  mes d'agost,  hi  va haver una visita a la  piscina de Dipsalut.  Hi  va haver
auditories sobre la custodia de la piscina?.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

No. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Així ho he llegit malament.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

No, la custodia no. No teníem a disposició els títols dels monitors i socorristes perquè els teníem a
l'Ajuntament. Els tenim.

Pren la paraula la senyora Marta Tiadò:

Ara ja hi són, els han traslladat.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

A partir del mes de maig, vaig dir a la secretària que per desgràcia aquest estiu era un any per negar-
se en piscines petites, i se n'han negat sis.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

No és el cas.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Millor, val més anar sempre segur perquè per desgràcia, les desgràcies no venen soles.

Després,  vaig  adreçar  un  escrit  sobre  els  instal·ladors  autoritzats  que  feia  referència  a  què  la
qualificació no val per tenir el carnet d'instal·lador, sinó que és un requisit per obtenir-lo.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Ja tenim la resposta en aquest sentit, els dos operaris, l'Àngel Urquia i en Xevi Puig, han presentat
els papers signats per la Generalitat conforme poden manipular quadres de baixa tensió.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Però una cosa és manipular i l'altre és tenir el carnet i l'altre és no demanar res. Ho dic de veritat.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Sí, sí, ja ho hem mirat i també ho hem consultat. Amb això ja poden.

Pren la paraula el senyor Pere Espinat:

El IPC són tres anys, que és el carnet que necessiten aquesta gent i després amb en Xevi Puig, amb
aquest no perquè és un grau superior i va presentar el certificat autoritzat. Ho dic per vosaltres, i com
que a l'Institut cada dia ens trobem amb problemes d'aquest tipus, amb indústries que no passes res,
anem per aquest camí, que no es vegi una mala interpretació de la cosa.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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Un cop presentats els papers pels dos interessats ho vàrem traslladar a l'enginyer i l'enginyer s'ho va
mirar i va dir que era correcte. I la secretària ho va supervisar.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Jo vaig enviar una carta explicant el procediment i així. 

Pren la paraula la senyora secretària:

Amb el registre d'entrada dels dos treballadors, en Xevi, s'ho va mirar i va dir que era correcte, ara no
me'n recordo si va fer informe o no.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I l'última, s'ha tornat a demanar la subvenció per a la gespa del camp de futbol? 

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:

Sí, encara tenim temps fins el 22 d'octubre, hi estem treballant.  

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

S'ha de demanar perquè em sembla que nosaltres tindrem prioritat 

Pren la paraula la senyora alcaldessa: 

El que passa és que surt en les bases que aquesta vegada només donen 37.000 €. L'Any passat en
donaven 50.000. Miraré les bases.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Seguint amb el tema de les ordenances fiscals que ha dit en Sergi, i parlant sobre el que ha sortit ara
de l'IBI, l'IBI al cadastre es publica el 30 de desembre, d'acord, però l'Ajuntament ha acceptat la puja
del 15% o no?

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

No. 

Pren la paraula el senyor David Bohigas.

L'Ajuntament ha acceptat la puja del cadastre,  però el que farem és regular-lo perquè no hi hagi
pujades. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Això és un altre tema.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

I, també es regularitzarà perquè les plusvàlues no s'apugin amb el mateix percentatge. 

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Ja en parlarem en el seu moment, però penseu que són 15, 15 i 15.

Pren la paraula la senyora interventora:

Per això es baixa el tipus.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Una cosa és el tipus i l'altra cosa és el que comenta ell del tema de la plusvàlua, l'any passat ja es va
apujar el 30% quan ja s'havia apujat el 15%, si aquest any tornem a apujar el 15%...

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

La plusvàlua és un tema, i l'altre?

Pren la paraula la senyora interventora:

Són dos coses,  la primera és que no sabem si està aprovat,  perdoneu,  eh? Estan aprovats els
coeficients? Si no s'han publicat, no ho sabem. Això no ho sabem.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Jo només volia saber si ho havia acceptat o no havia acceptat l'Ajuntament.

Pren la paraula la senyora Interventora:

L'Ajuntament va dir que sí, però el cadastre no ho publica. Abans del 30 de setembre, la llei diu que
el cadastre ha d'aprovar els coeficients d'actualització i no han dit res, per tant hem d'esperar. Quan
sapiguem això, aleshores veurem.
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Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

No anem més endavant, jo només volia saber si s'havia acceptat o no s'havia acceptat.

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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