
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Numero: 5/2016
Caràcter: Ple ordinari
Data:  01.08.16
Horari: de 20:00 a 21:20
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

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

Sergi Riera Sau, regidor

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 16 de juny de 2016.

2. Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del numero 379 fins al 457 de

2016.

3.- Donar compte Decret  399, d'amortització anticipada de crèdits.

4.- Aprovació de la inscripció al Registre de la Propietat de la declaració d'obra nova del CAP i la

descripció de finques dels jardins de Can Cendra.

5.-  Aprovació del Pla de prevenció d’incendis forestals.

6.-  Actualització del Pla de protecció civil (PLA MULTIRISC).

7.-  Ampliació prestació serveis de neteja viària.

8.-  Aprovació de les dues Festes Locals de 2017.

9.-  Modificació periodicitat sessions de Plens ordinaris a mesos imparells. 

10.-Ratificació Decret  266,  aprovació conveni  amb la Diputació de Girona pel  finançament plaça

director/a de la biblioteca municipal.

11.- Ratificació Decret 441, adhesió al pla extraordinari d'assistència financera local 2016.
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12.- Modificació pressupostària del pressupost vigent

13.- Moció grup municipal PAU sobre utilització de material municipal.

14.- Assumptes urgents

1.- Interposició requeriment previ CCS decomís gossos Gossos PP.

2.- Pobresa Energètica

15.- Precs i preguntes

1.-
  
TEMA: Aprovació actes anteriors

Un cop llegides, s'aprova l'acta número 4 de 121 de juny de 2016 pendent d'aprovació.

VOTACIONS:
Sense  que  hi  hagi  intervencions,  es  passa  a  la  votació  de la  proposta  la  qual  és  aprovada  per
unanimitat dels presents.

2.-

TEMA: Donar compte dels decrets aprovats

Es dóna compte dels decrets dictats per l'Alcaldia des de l'ultima convocatòria, del numero 379 fins
al 457 de 2016.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres,  potser el  decret  406,  que fa referència als operaris,  que se'ls demana que tinguin el
carnet d'instal·lador amb alta, no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, en baixa tensió.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí però donats d'alta.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Això vol dir que, segons he llegit en el decret i segons entenc, no poden manipular quadres ni fer
instal·lacions noves.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Si no el tenen al dia, i no han presentat els papers al respecte, no poden tocar quadres elèctrics. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ho dic perquè estan tocant quadres elèctrics. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ho heu de denunciar, perquè nosaltres hem donat ordre perquè no toquin quadres elèctrics. De totes
maneres, a data d'avui, l'Àngel Urquia ha presentat un certificat, avui mateix, en el registre d'entrada.
Conforme el té. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
La instal·lació que es va fer al cotxe que ven begudes a la piscina, la instal·lació la va fer gent de la
brigada  municipal,  els  focus que es  van posar  a la  plaça Catalunya  perquè la  gent  que balles
sardanes s'hi veies millor, també ho va fer la brigada municipal, ho va fer gent a qui se li va adreçar
aquest decret. Jo ho dic per vosaltres, que si hagués alguna cosa, no quedeu fotuts a l'hora de que
hi  hagués  un  possible  accident.  Per  donar  l'alta  ja  sabeu  que  «tindria  que»  fer  una  factura
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l'Ajuntament  conforme s'ha  fet  el  quadre  elèctric  i  després,  al  gremi  d'instal·ladors,  donar-ho a
conèixer. Totes les instal·lacions l'operador ho dóna al gremi, han de passar pel gremi i el gremi fa
com un llistat.
Pren la paraula el senyora Àstrid Desset:
Bé, hem fet gestions amb la Diputació de Girona. Tenim un tècnic de la Diputació de Girona que ens
ha respost totes les qüestions que li hem plantejat. No em diu pas res de que s'hagi de fer així.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Que us diu?
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Ens diu que totes les instal·lacions de baixa tensió estan regulades pel reglament electró-tècnic de
baixa tensió, que per tant, les instal·lacions d'enllumenat exterior també estan regulades per aquest
reglament,  segons, aquest  article,  és de l'any 2002, va dir  que això és «tenia que» aplicar molt
abans.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no, de sempre. Com que hi ha un enginyer tècnic responsable d'instal·lacions, les instal·lacions
es fan sempre amb el vistiplau del tècnic, en teoria.  
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset: 
Els dos tècnics de la brigada des de l'any 2002 se'ls «tenia que» demanar certificat de qualificació
individual de baixa tensió. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El certificat de qualificació individual de baixa tensió, fa poc que des d'ensenyament es donen amb
entitats de qualificació, és a dir, cara vegada que en cicles formatius, si un vol ser soldador, doncs
necessita un certificat de qualificació de soldadura, això ha canviat tot, amb pocs anys, màxim dos
anys. Ho dic perquè ho fem ben fet.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
No, no és això, no fa dos anys, sinó que es demana des del 2002.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no és el certificat de qualificació, una cosa és el FP1, una altra cosa és el títol d'instal·lador i una
altra cosa és l'ofici.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Segons el que ens ha respost aquest tècnic, doncs fa temps que haurien d'haver tingut aquesta
documentació.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El cas d'en Xevi Puig, ell va fer, FP1, FP 2, accés a la Universitat. Va començar a fer enginyeria
tècnica i va treure's el carnet d'instal·lador oficial per aquí, a Anglès. Aquest cas concret, perquè el
conec, havia tingut el carnet d'instal·lador.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
El cas que ens hem trobat, és que de 24 quadres elèctrics, 20 estan malament, i no és des d'ara deu
ser des de fa 20 anys.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
O 30.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
O fins i tot més, el que passa és que en aquests últims anys, tampoc s'ha fet res en aquest sentit.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Aquests últims anys, el que es va fer és posar en ordre tots els comptadors, que n'hi havia molts que
es pagaven i no exercien, per tal d'entrar amb les subvencions que donava el ministeri, em sembla
que ens vàrem estalviar uns 20.000 € cada any, perquè hi havia comptadors que enlloc -suposem-
d'estar a 20 kilowatts estaven a 60 i pagues més per la cometida que no pas pel consum.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Bé, en qualsevol cas seguirem assessorats per la Diputació de Girona i pel nostre propi enginyer;
sapigueu que en el moment que vàrem tenir coneixement que no podien manipular quadres si no
presentaven els certificats, ho hem posat en coneixement d'ells, varen presentar al·legacions, i en
aquest període de resolució de les al·legacions varen continuar manipulant, perquè no ho teníem
clar si sí o no, ells deien que no, i nosaltres dèiem que sí, fins que el 27 del 7 hem tingut la resposta
de la Diputació de Girona en aquest respecte. A partir d'aquesta data se'ls va dir “no toqueu res”, per
tant del 27 fins a la data, dubto molt que hagin tocat res. Excepte avui que l'Àngel Urquia sí que ha
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presentat conforme ho té. En Xevi estem a l'espera, segurament no tindrà cap problema.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ell era instal·lador oficial, havia fet instal·lacions, butlletins i de tot. 
Després hi ha el decret 307 que parla de l'aval de 8.148,7 € que són les obres que es van fer amb el
Plan Zapatero, que es varen canviar part de les instal·lacions de «fibra-cemento» que és uralita que
diuen els experts, ara que s'ha fet la moció dels endocrins que és cancerigen.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
El 307…
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No és el 307... 
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
El 307, és aprovació de factures, 407 potser?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet: 
A veure deixa'm mirar, potser m'he confós. 387 del 16 de juny que són les instal·lacions que es
varen fer amb el Pla Zapatero, hi ha un vistiplau d'Aqualia. A veure si ens podriu fer una còpia dels
llocs concrets que es varen canviar les canonades. 
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
A veure, el decret de llei és del 2009, on es va concretar exactament la substitució de canonades.  
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Canonades d'uralita i ferro.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
A petició de l'Ajuntament s'emet un informe sobre el qual, un cop fetes les comprovacions pertinents
des  d'Aqualia,  podem  afirmar  que  no  s'han  originat  problemes  ja  sigui  degut  a  muntatges  o
desperfectes de material. 
Doncs, vosaltres voleu saber que es va fer.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, es varen fer obres al Pavelló amb les Germanes, dels deu o dotze punts més conflictius varen
anar als més vigilats.
Pren la paraula la senyora Àstrid Desset:
Doncs, David, t'ho apuntes per demanar-ho. 
Pren la paraula el senyor David Bohiguas:
Com vàrem aprovar en el darrer ple, i per unanimitat, vàrem comentar que demanaríem a Aqualia
que ens fessin el pla sanejament i el d'abastament ja l'havien fet, forma part d'aquest paquet que
ens donin tota la informació necessària per veure que es va canviar, però també, veure que fa falta
canviar, que em sembla que estem d'acord. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Quan es va fer el carrer de la Triassa, es va canviar tot el que era de plom i d'uralita i cap més eren
aquests dos. 

3.-

TEMA: Donar compte dels decrets aprovats
Vist la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra. Àstrid Desset, que literalment diu:

=»Antecedents de fet
Vist el decret 399 de 20 de juny  de 2016, que literalment diu:

=»Decret d’alcaldia núm. 399 de 20 de juny de 2016
Amortització anticipada de crèdits 

Antecedents

Vista la modificació de pressupost núm. 9/2016 per suplement de crèdit  aprovada pel ple de 26
d’abril de 2016, d’aplicació del Romanent de Tresoreria a l’amortització anticipada de crèdits.
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Fonaments de dret

Primer.- Article 32 de la LO 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera

Segon.- Acord de delegació del Ple de data 26 d’abril de 2016 de l’Alcaldia d’aplicació d’amortització
anticipada dels crèdits

Per tot això exposat DECRETO: 

PRIMER.- APLICAR els 900.000 € d’amortitzacions extraordinàries als següents crèdits:

Entitat Número de contracte Import (€)

Banc Sabadell 807450092634 – ICO 2ªFASE 88.286,47

Banc Sabadell 0487 1214 6 6 5000001441 441.946,98

CaixaBank 9620.290-020079-34 369.766,55

TOTAL 900.000,00

SEGON.-  EFECTUAR  l’amortització  total  dels  crèdits  referenciats  del  Banc  de  Sabadell,  i
l’amortització  parcial  de  CaixaBank  el  dia  30  de  juny,  que  suposarà  el  pagament  dels  imports
assenyalats en l’apartat anterior més el que hi havia al pressupost 2016, resultant, doncs els imports
següents en concepte d’amortització:

Entitat Número de contracte Import (€)

Banc Sabadell 807450092634 – ICO 2FASE 97.745,74

Banc Sabadell 0487 1214 6 6 5000001441 483.379,50

CaixaBank 9620.290-020079-34 379.170,18

TERCER.- Notificar la present Resolució a les entitats Financeres titulars dels drets de préstec.

QUART.- Donar compte al Ple de la present Resolució.»=

Per tot això, es proposa al Ple:

PRIMER.- DONAR compte del  Decret 399, d'amortització anticipada de crèdits.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Tal com ja havíem aprovat en plens anteriors, donat l'excedent de tresoreria, l'excedent que teníem
en el pressupost de 2015, doncs, vàrem proposar d'amortitzar 900.000 € anticipadament,  doncs,
aquests  900.000 s'han amortitzat  tal  com vàrem dir:  88.000 € del  I.C.O de la  segona fase,  de
manera que aquest I.C.O de la segona fase ja ha quedat a zero, 441.946.000 €, un préstec amb el
banc de Sabadell que tenia un tipus d'interès més car. Això, més el que quedava amortitzar fins a
final d'any, de manera que també s'ha quedat a zero, i 369.000 €, d'un préstec amb CaixaBanc,
l'antiga Caixa de Girona, aquest no ha quedat a zero, queda un saldo per ajustar amb la xifra dels
900.000 €. Vàrem seleccionar els que tenien el tipus d'interès més car.
Pren la paraula el Sr. Esteve Callís:
Només una pregunta, de quines partides eren això, quins crèdits?
Pren la paraula la senyora Leonor Martínez:
Una era Caixa Penedès.  
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Pren la paraula el Senyor Esteve Callís:
De que pertanyia, inversions?
Pren la paraula la senyora Leonor Martínez:
Aquest de Caixa Penedès, crec que era del desfasament del 2008, que era el que molts ajuntaments
es varen acollir, i el de Caixa de Girona, jo crec que era d'inversions 2009 que Caixa de Girona tenia
el tipus més alt.

4.-

TEMA:    Inscripció al R.P. de la declaració d'obra nova del CAP i la descripció de finques dels
jardins de Can Cendra.

Vist la proposta presentada pel regidor d'Hisenda, David Bohigas, que literalment diu:

=» I.- Antecedents
1. En el marc de la tramitació de l’expedient de cessió de la finca municipal anomenada “Jardins de
Can Cendra” al Servei Català de la Salut, per a la construcció del Centre d’Atenció Primària (CAP)
Ramon Vinyes, s'ha observat que l'edifici assistencial no consta inscrit al Registre de la propietat i
que una edició recent no coincideix amb la que va ser realitzada l'any 1995, quan es va acordar la
segregació i cessió per part del ple de l'Ajuntament d'Anglès.
2. Atenent al requeriment del departament del Servei Català de la Salut, de la necessitat d'esmenar
aquests errors per poder formalitzar la cessió, els serveis tècnics d’aquest ajuntament han redactat
el Projecte d’inscripció d’obra nova i posterior segregació.
3. Consta l’informe favorable dels Serveis Jurídics de la Corporació, als efectes d’allò establert a la
legislació hipotecària.
II.- Fonaments de Dret
De conformitat a allò establert al Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
del patrimoni dels ens locals i, en especial a la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley
Hipotecaria aprobada por D. de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro
Inmobiliario,  aprobado por R.D. Legislativo 1/2004,  de 5 de marzo,  així  com el POUM d’Anglès,
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 19 de juliol  de
2012, que ja diferencia les dues zones urbanístiques. 
Per  tal  d'inscriure  la  declaració  d'obra  nova,  l'article  206.5  de la  Llei  Hipotecària,  estableix que
Mediante certificación administrativa del acto en que así se disponga, podrán practicarse, en los
bienes de titularidad de las Administraciones Públicas y de las entidades de Derecho público a que
refiere el apartado 1 de este artículo, operaciones registrales de agrupación, división, agregación,
segregación, declaración de obra nueva, división horizontal, constitución de conjuntos inmobiliarios,
rectificación  descriptiva  o  cancelación,  siempre  que  tales  actos  no  afecten  a  terceros  que  no
hubieran sido citados en el expediente, se cumplan los requisitos establecidos por la legislación
sectorial y se aporte la representación gráfica catastral de la finca o representación alternativa, en
los términos previstos en el artículo 10.

Per tot això,
Es proposa l’adopció del present acord:

PRIMER.- Aprovar el Projecte de descripció d’obra nova i posterior segregació d’una part de la finca
registral 3112, anomenada “Jardins de Can Cendra”, redactada pels serveis tècnics municipals.

SEGON.- Sol·licitar  al  Registre de la  Propietat  de Santa  Coloma de Farners la  inscripció  de la
declaració d'obra nova i segregació aprovada, per a qual cosa s'encomana als Serveis Jurídics de la
Corporació la realització dels tràmits oportuns.

TERCER.- Esmenar l'acord de Ple de data 30 de novembre de 1995 i de 26 de març de 1998, en el
sentit que la superfície a segregar i cedir al Servei Català de la Salut és de 2.363 m2, en comptes de
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3.550 m2, així com la descripció de la porció a segregar i cedir. 

Allà on diu:  «Terreny urbà, de forma de polígon irregular, situat a l'extrem est dels jardins de Can
cendra i amb façana principal a la travesia urbana de la Ctra de Girona (Ctra. N141), de cabuda
aproximada de 3.550 m2 de superfície, equivalents a 93.471,5 pams quadrats. Afronta, entrant i en
línia recta, amb l'esmentada Crta. De Girona; a l'esquerra entrant (límit de sud-est) i mitjançant línia
quebrada  i  muret  de pedra,  amb la  resta  de  la  finca  matriu  de  la  que  procedeix,  propietat  de
l'Ajuntament d'Anglès; a la dreta entrant (llindar de llevant) i mitjançant lleugerament curvilínia, amb
torrent del Rissec i al fons entrant (llindar nord-oest) mitjançant línia recta (on hi ha construït un mur
vell  de  pedra)  amb  un  pas  o  camí  posterior  propi  dels  jardins  de  Can  Cendra  i  de  propietat
municipal».

Ha de dir: «Urbana. Peça de terra procedent dels Jardins de Can Cendra, situada al terme municipal
d’Anglès, avui carrer Girona, número 19, amb una superfície de dos mil sis-cents trenta-sis metres
quadrats (2.636 m2), on hi ha construït l'edifici destinat a Centre d’Assistència Primària que consta
de planta baixa i planta soterrani, distribuït interiorment en les dependències destinades a l’atenció
sanitària,  administració  i  espais  auxiliars.  La  superfície  útil  de  la  planta  baixa  és  de  nou-cents
seixanta-cinc  metres  vint  decímetres  quadrats  i  la  de  la  planta  soterrani  de  cent  dotze  metres
quaranta decímetres quadrats. En conjunt ocupa una superfície en planta de mil cent metres vint-i-
cinc  decímetres  quadrats,  estant  la  resta  d’espai  no  edificat  destinat  a  dos  patis  centrals
d’il·luminació, espais lliures perimetrals i aparcament. La seva superfície construïda és de mil dos-
cents seixanta-dos metres noranta-set decímetres quadrats, distribuïda en una planta baixa de mil
cent  metres  vint-i-cinc  decímetres  quadrats  i  una  planta  soterrani  de  cent  seixanta-dos  metres
setanta-dos decímetres  quadrats.  Termeneja:  al  Sud  amb el  carrer  de Girona;  a  l’Est  amb vial
paral·lel  al torrent Rissech; a l’Oest,  resta de finca matriu;  i  al Nord, amb patis posteriors de les
finques del carrer d’Avall.»

QUART.-  Facultar  l'alcaldessa  de  la  corporació  per  a  la  signatura  dels  documents  que  siguin
procedents.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
És un tema que bé d'antic, en un Ple l'Ajuntament cedeix una part dels jardins de Can Cendra, per
fer-hi el CAP i l'aparcament d'avant. Aquí, s'aprova aquesta cessió, però no es registra, es torna a
aprovar en el 26 de març de 1998, continua sense registrar-se. A més a més, val a dir que aquestes
aprovacions es feien sobre un terreny de 3.550 metres quadrats i, a partir d'aquí, el 2012 i el 2015,
el servei català de la salud, diu que no són tants metres quadrats. Ara ho hem verificat amb els
equips tècnics i són 2.363 metres quadrats i que si us plau que s'inscrigui en aquest cas tant l'obra
nova com la cessió del terreny. Per tant el que us proposem és que ho portem a Ple perquè es faci
aquesta inscripció tal com pertoca i facultar a l'Alcaldessa per signar la documentació apropiada. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup, en vàrem parlar el divendres a la tarda i ho veiem correcte, donar al CAP, a l'Institut
Català perquè ells facin tots els manteniments pertinents, perquè, ja sabeu que quan plou degut a
que els nivells són baixos, l'aigua surt per tot arreu. Sempre hi havia feina per a la brigada, i en
Bartomeu  Carrillo  «tenia  que»  fer  bombar  l'aigua  que  rajava  per  tot  arreu.  A més  això  de  les
mesures, nosaltres vàrem veure el dia, ara fa dos anys, perquè ens anivellessin els terrenys perquè
cada vegada que plou també queda un fangueig, va sortir el tema aquest de les mesures. Serà una
bona cosa per part  de tots,  ja que el manteniment anirà a càrrec de sanitat,  ja veieu que cada
vegada s'han de canviar les pilones perquè la gent que hi entra amb el cotxe sovint les tira per terra.
Nosaltres estem d'acord amb aquesta proposta. 

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta, la qual és aprovada per unanimitat dels assistents.
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5.-
PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
Tema: Aprovació del Pla de prevenció d’incendis forestals  

Vist la proposta presentada pel regidor de medi ambient, Sr Josep Casadellà Turon, que literalment
diu:

=» Vista l'entrega efectuada pel Consell Comarcal de la Selva en relació al Pla de protecció Civil del
municipi d'Anglès, en data 11 de juliol de 2016.

Vist l'Informe de l’Enginyer Tècnic, assessor de l'Ajuntament, de data 14 de juliol de 2016, pel que
s'informa favorablement del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.

D'acord amb allò establert a la Llei  6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

La interventora i la Secretària prenen la paraula per dir què s'ha de condicionar la vigència d'aquest
acord a que es disposi de partida pressupostària.

Es proposa als membres del Ple, l'adopció del present acord:

PRIMER.-  APROVAR inicialment  el  Pla  de Prevenció  d’Incendis  Forestals  d'Anglès,  que  té  una
vigència de quatre anys, 2016-2020.

SEGON.- SOTMETRE'L a informació pública per un període de 30 dies hàbils mitjançant un edicte al
BOP  i  la  pàgina  web  municipal.  En  cas  de  no  presentar-se  al·legacions  s'entendrà  aprovat
definitivament.

TERCER.-  TRAMETRE el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals al Servei de Prevenció d’Incendis
del Dept. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural per a l'emissió de l'informe corresponent.

QUART.- En cas de no presentar-se al·legacions i que l'informe Servei de Prevenció d’Incendis sigui
en sentit favorable, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord.

CINQUÈ.- TRAMETRE el Pla, un cop estigui aprovat definitivament, a la Comissió de Protecció Civil
de Catalunya del Departament d’Interior de la Generalitat, als efectes oportuns. 

SISÈ.-  Informar de la presa del present acord a l’ADF  i a la Policia Local.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
El pla de prevenció d'incendis forestals, quan vàrem entrar a l'Ajuntament ens vàrem trobar que
estava caducat i per tant s'havia de posar en marxa, parlant amb el Consell Comarcal i amb en Jordi
Carreras, un dels tècnics l'ha estat elaborant, i ho vàrem treballar en el nivell, no tant ideal, de voler
arreglar a la màxima perfecció tots els camins i totes les necessitats que hi havia en l'Ajuntament
d'Anglès, en el territori d'Anglès, en el municipi, i sobretot el que vàrem fer és fer un pla que fos
realitzable per dir  una cosa, el  pla que hi  havia en els quatre anys anteriors les previsions que
s'havien de fer d'inversió cada any passaven dels 100.000 € cada any. En aquests moments per a
l'any 2016, 2017 són de 44.000 €, el següent són 40.000, l'altre 39.000, l'altre 37.000, és a dir, són
quantitats que poden ser assumibles, per poder-les dur a terme. La segona part que vàrem parlar
amb aquest tècnic a nivell de que fos viable, és que la gent d'Anglès, en treies un rendiment, per
tant, les prioritats quines són? Camins de Sant Amanç, camins de Santa Bàrbara, Camins de Sant
Pere S'estronques, per tal de passar-los a nivell de primari que en diuen, què vol dir que per aquell
camí podran passar-hi dos camions pujant i baixant per poder accedir a nivell de bombers i fer les
actuacions que siguin. Està força ben treballat, ara ens l'hem d'estudiar a fons, perquè hi ha moltes
accions a tenir en compte i comprovar que s'estiguin fent, per exemple les franges perimetrals que
s'han vist tan importants en aquests incendis a nivell d'urbanitzacions, per exemple l'incendi que hi
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va  haver  últimament  a  Santa  Coloma.  És  a  dir,  aquestes  franges  perimetrals  s'han  d'anar
comprovant. Hi ha una llista de totes les cases de pagès que hi ha dintre del nostre territori i per tant
s'ha de comprovar que totes aquestes cases hagin fet la seva neteja, estiguin correctament, tota
aquesta feina s'haurà d'anar fent durant aquests quatre anys que durarà aquest pla.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Avui de moment fem l'aprovació inicial, per poder presentar les al·legacions pertinents per ajudar a
millorar aquest pla. Per això avui amb l'alcaldessa li  he demanat una còpia d'aquest pla, perquè
puguem estudiar-lo més acuradament. Nosaltres veiem que és un pla força positiu i a més és un pla
que per aquests quatre anys ens hi gastarem per fer els mínims uns 161.500 € en quatre anyades.
Seria bo, no sé si heu parlat amb els pobles veïns per veure quina és la seva part i la nostra, l'Antex
mateix està a un pam de Bescanó i a un pam d'Anglès, que hi hagués una mica de coordinació amb
aquesta gent. També hem vist que una part important de la ADF hi està involucrada. Nosaltres veiem
aquesta proposta correcta, però ens abstindrem per tal de presentar les al·legacions que creiem
oportunes.
Pren la paraula la senyora secretària:
En relació a la partida pressupostària de la Generalitat, tot això queda supeditat a que hi hagi partida
pressupostaria.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada
A favor: Ciu i Anglès2015
Abstencions: PAU
En Contra: ----

6.-
PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DEL MUNICIPI D’ANGLÈS
Tema: Actualització del Pla de protecció civil (PLA MULTIRISC) 

Vist  la  proposta  presentada  pel  regidor  de  Medi  Ambient,  Sr  Josep  Casadellà  Turon
, que literalment diu:

=»Vista  l'entrega efectuada  pel  Consell  Comarcal  de la  Selva en data  11 de juliol  de  2016 del
document  d'actualització  del  Pla  de  protecció  Civil  del  municipi  d'Anglès  homologat  en  data
11.06.2015.

Vist l'Informe de l’Enginyer Tècnic, assessor de l'Ajuntament, de data 14 de juliol de 2016, pel que
s'informa favorablement de l’actualització del Pla de protecció Civil del municipi d'Anglès – Manual
d’actuació per riscos especials- INFOCAT, INUNCAT, SISMICAT I NEUCAT, així com els annexos
generals i programa d’implantació i manteniment del Pla Municipal.

De conformitat a allò establert a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i el
Decret  155/2014,  de 25 de novembre,  pel  qual  s'aprova el  contingut  mínim per  a  l'elaboració  i
l'homologació  dels  plans  de protecció  civil  municipals  i  s'estableix  el  procediment  per  a la  seva
tramitació conjunta, que estableix que:

«Pel  que fa a les actualitzacions  dels  plans,  una vegada aprovades per la  corporació municipal
respectiva, és suficient una comunicació a la direcció general competent en matèria de protecció civil
dels canvis efectuats en el Document únic de protecció civil municipal, en la part que s’hagi hagut
d’adaptar  a  les  noves  circumstàncies.  Des  d’aquesta  unitat  directiva  es  trametrà  el  Document
modificat a la secretaria de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya perquè en doni compte a la
Comissió en la següent sessió d’aquest òrgan que tingui lloc.»

Es proposa als membres del Ple, l'adopció del present acord:
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Primer.- APROVAR l’actualització del Pla de protecció Civil del municipi d'Anglès i Manual d'actuació
per  riscos  especial  INFOCAT/INUNCAT/SISMICAT/NEUCAT,  així  com  els  annexos  generals  i
programa d’implantació i manteniment del Pla de protecció Civil del municipi d'Anglès homologat en
data 11.06.2015, que ha constituït en substituir els mitjans humans que formen part de l’estructura i
organització del Pla de Protecció Civil. 

Segon.- COMUNICAR l’esmentada actualització del Pla de prevenció d'Incendis Forestals d'Anglès,
als Serveis Territorials d’Interior a Girona per al seu coneixement i efectes oportuns.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
En aquest cas en el Pla de prevenció Multirisc que es diu, el que hi ha és la definició de les persones
que han de prendre la responsabilitat en les diferents situacions que hi puguin haver-hi com siguin el
neu-cat  el  prosi-cat,  tots  aquests  a  nivell  de  prevenció  de  riscos  d'incendis,  d'inundacions,  de
terratrèmols, en tots aquests casos hi ha d'haver un responsable, un substitut d'aquest responsable,
hi ha una fitxa amb les funcions de cada responsable.  Aleshores, això és un tema que hem de
treballar cada un de nosaltres que tenim aquesta responsabilitat, es «tindrà que» estudiar, doncs,
que en un moment atès que s'hagi de posar en marxa doncs que tinguem les idees una mica més
clares, tot i que les emergències sempre són el que són com a emergències o accidents i per tant
com més aviat ho tinguem, millor es podrà respondre. Simplement el que s'ha fet és marcar les
funcions de cada una de les àrees quin són els passos a fer, hi ha els telèfons de contacte en els
quals  hem de trucar  per  tal  que es gestioni  i  precisament  una de les coses que l'altre  dia  em
comentava en Pere, que ell substituiria al cap en el cas que el cap està de vacances, doncs està
plenament estipulat, és a dir, el cap de policia té una funció i en cas de que no hi sigui, el policia que
està de torn és el  que agafa les funcions en cas d'emergència.  Són temes molt  concrets,  molt
específics, s'han d'anar mirant de tant en tant i anar seguint, a nivell d'estar al cas i estar al corrent.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Entenem que és una actualització del pla actual, no? 
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
És l'actualització del pla actual.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Amb el temps, veus coses, avui al matí, mirant el dossier, hem vist que els edificis municipals que
estan dins del pla són el Pompeu Fabra, la Vall  dels Àngels, el Campalans,  el Cucut, la llar de
jubilats, el Pavelló, el Centre de dia i la Biblioteca, l'Ajuntament no hi pot ser inclòs aquí dins?
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Podria estar-hi. Entenem que són llocs on hi ha molta quantitat de públic i per tant aquesta quantitat
de públic, fa que hi hagi un pla d'emergència, a nivell de l'Ajuntament pot ser-hi.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, ja que estem perfeccionant, al Pompeu Fabra, grups electrògens no en tenim?
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
No.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Vall dels Àngels em sembla que tampoc, generalment, quan hi ha alguna falla, sol saltar l'interruptor
elèctric de baixa tensió.
Pren la paraula la senyora alcaldessa. 
Perdó, la Vall dels Àngels, i ara estic sentint la seva intervenció, no és municipal, és privat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé està dins del PA.
Pren la paraula la senyora alcaldessa.:
Potser està dins del PA, però nosaltres no podem entrar en espais privats.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Correspon a l'Ajuntament tenir almenys unes actuacions d'emergència per al moment.
Pren la  paraula el senyor Jordi Pibernat:
Les Escoles, en el pla de riscos, en principi és una de les coses que s'ha de tenir present 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És una de les coses que s'ha de tenir present, si parleu amb el dissenyador del pla, ell us ho dirà.
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Ho dic perquè cada vegada que hi ha una tempesta, mira l'altra dia amb aquell tro la llum va marxar.
Després també parla del magatzem, entenem que és el magatzem de la Burés, el de la brigada,
pel que fa a comunicacions, també s'ha de tenir pressent que cada vegada que hi ha una petita
tempesta hi ha esllavissades aquí, a la carretera de la vergonya, el que és la Pilastra, i a Bonmatí,
això cal fer-ho saber, també als responsables. No és una cosa directament, per a l'ambulància, per
mil coses, mai se sap, millor que no passi mai res. 
Nosaltres sí que estem d'acord en que s'aprovi aquest pla 

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

7.-

TEMA: Aprovació prestacions de neteja viària
Vist la proposta presentada pel regidor de Medi Ambient, Sr Josep Casadellà Turon, que literalment
diu:

=»Antecedents

1. Per acord de Ple de data 20 de setembre de 2011, l'Ajuntament d'Anglès va delegar al Consell
Comarcal de la Selva, amb vigència indefinida, les competències relatives a la recollida, transport i
tractament de residus municipals. La delegació de la competència va acompanyada d'una aportació
econòmica per al seu finançament de 24.291,06€, IVA inclòs mensuals (any 2011). 

2. En data 15 de maig de 2012, el Ple del Consell Comarcal de la Selva va acceptar la delegació de
la competència, acordant que la forma de prestació del servei seria la gestió indirecta per part de
l'empresa d'economia mixta Serveis mediambientals de la Selva, Nora, SA, d'acord amb els pactes i
estipulacions del conveni a subscriure amb l'Ajuntament, que també va aprovar en l'esmentat acord.

3.  La  clàusula  primera  del  Conveni  de  delegació  de  les  competències  de  gestió  de  residus
municipals entre l'Ajuntament d'Anglès i el Consell Comarcal de la Selva, de data 27 d'octubre de
2014,  estableix  que les condicions particulars de la prestació del  servei  podran ser ampliades a
sol·licitud de l'Ajuntament ja sigui de forma puntual per circumstàncies especials o bé per la inclusió
indefinida de nous serveis no previstos inicialment.

Així,  segons  la  clàusula  cinquena,  en  cas  que  el  municipi  estigui  interessat  en l'ampliació  dels
mitjans  materials  o  personals  utilitzats  per  l'exercici  de  la  competència,  de  la  freqüència  de  la
recollida o la realització de prestacions accessòries a la mateixa no contemplades expressament en
l'annex  I  del  conveni,  Serveis  mediambientals  de  la  Selva,  Nora,  SA,  emetrà  la  corresponent
memòria valorada que haurà de ser acceptada per l'Ajuntament per tenir efectes entre les parts. Els
serveis  efectivament  prestats  seran  incorporats  en  les  següents  liquidacions  mensuals  que  es
practiquin.

4.  Consta  a  l'expedient  una  memòria  justificativa  del  Regidor  de  Medi  Ambient  segons  la  que
considera necessari ampliar el servei de neteja viària amb la inclusió dels diumenges després del
mercat setmanal i de l'horari de la deixalleria als dissabtes al matí, ja que són serveis que no van ser
previstos inicialment.

5.  Així  mateix,  consten  a  l'expedient  dos  pressupostos  elaborats  per  l'empresa  Serveis
mediambientals de la Selva, Nora, SA, relatius a les esmentades ampliacions i per un import total de
2.502,68€ (10 % d'IVA inclòs) i  ampliació de l'horari de la deixalleria  a 9 hores setmanals obrint
també tres hores els dissabtes, per un import total de 3.052,61€ (10% d'IVA inclòs) l'any.

6.  Vista  la  conformitat  del  departament  d'intervenció,  pel  que  existeix  consignació  suficient  per
finançar l'esmentada ampliació: a la partida 163 22700 «neteja viària» per un import de 2.502,68
euros per la neteja viària del mercat i a la partida 1621 22700 «recollida escombraries i deixalleria»
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per un import de 3.052,61 euros  per l'ampliació de l'horari de la deixalleria. 

Fonaments de dret

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, articles 9.4 i 85.

Decret Legislatiu 1/2009 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de de residus.

Per tot això proposo al Ple l'adopció del següent

ACORD

Primer.- ACORDAR l'ampliació de la prestació del servei de neteja viària amb la inclusió de la neteja
viària posterior a la realització del mercat setmanal dels diumenges, ja que és un servei que no va
ser previst inicialment, així com l'ampliació de l'horari de la deixalleria a 9 hores setmanals, incloent
els dissabtes al matí, a partir de l'1 d'agost de 2016.

Segon.- ACCEPTAR els pressupostos emesos per l'empresa Serveis mediambientals de la Selva,
Nora, SA, per un import de 2.502,68 anuals (10% d'IVA inclòs) per la neteja viària dels diumenges
després del mercat setmanal, i de 3.052,61€ anuals (10% d'IVA inclòs) per l'ampliació de l'horari de
la deixalleria a 9 hores setmanals.

Tercer.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 163 22700 «neteja viària» per
un import de 2.502,68 euros per la neteja viària del mercat i  a la partida 1621 22700 «recollida
escombraries  i  deixalleria»  per  un  import  de  3.052,61  euros   per  l'ampliació  de  l'horari  de  la
deixalleria. 

Quart.-  NOTIFICAR  el  present  acord  al  Consell  Comarcal  de  la  Selva  i  al  Departament
d'Intervenció.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
A nivell de mercat és un tema de neteja, ho transferim a Nora. Fins ara es venia fent la neteja del
mercat una hora o dues hores després, s'utilitzava per netejar totes les restes que quedaven. Aquest
servei és un servei que està transferit a Nora i per tant el més normal és que Nora gestioni aquest
tipus de neteja. El que es va intentar fer, és que es contractés la persona que havia estat fent aquest
servei fins ara, però a nivell de recursos humans i dels sindicats que estan dintre de Nora, aquesta
empresa ha dit que tenia suficients efectius com per poder dur a terme aquesta neteja amb el seu
personal, i per tant el que oferien ells era una ampliació de servei. El que s'aprova aquí, és això
aquesta hora i mitja de neteja cada diumenge després del mercat. 
L'ampliació de l'horari de la deixalleria durant 3 hores al dissabte. Hi ha hagut una campanya que
ara ha passat casa per casa a nivell de comunicar el que hem de millorar en el reciclatge perquè
estem molt  baixos  en la  quantitat  de material  que es recicla  i  es va veure en la  deixalleria,  el
simulacre de deixalleria que tenim en la Burés, doncs, podria millorar molt si obríem els dissabtes al
matí  3  hores.  Aleshores,  el  que s'ha fet  és ampliar  a 3 hores el  conveni  que ja  hi  havia de la
deixalleria amb Nora, i, per tant és un increment que suposa uns 3.000 € anuals i que s'afegeix a la
factura que ja hi havia anteriorment, simplement això.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, el nostre grup està d'acord amb la neteja dels diumenges al mercat, que ho faci una empresa ja,
amb tots els ets i  uts. Després, també veiem positiu que sobre la deixalleria els dissabtes, però
potser, com deia l'altre dia a la prèvia, seria hora de cercar un altre lloc on posar la deixalleria,
perquè vàrem sortir  de la zona industrial,  després la vàrem fer en aquell  antic magatzem de la
brigada, a carreteres els vàrem demanar i només vàrem tenir que problemes, en principi deien que
posarien unes senyals de no velocitat a la sortida, i per sortir del pas vàrem anar a la Burés d'aquella
manera. El problema de la Burés, és que no és nostre aquell espai i que seria bo marxar, perquè
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sense voler la gent no es poses cap a dins.
La proposta la veiem correcta, hi votarem a favor.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
A nivell del que dieu de planejar un lloc, s'està treballant ja amb l'arquitecte per un lloc especific, em
sembla que és molt viable, els serveis del Consell Comarcal de la Selva, han dit que sí que el veuen
molt bé i per tant en el moment que veiem la possibilitat de dur-ho a terme, ja començarem a fer el
pla especial i a treballar-ho.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Com més aviat es marxi de la Burés, millor.

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

8.-

TEMA:  Aprovació dels 2 dies de festa local per l'any 2017
Vist la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra. Àstrid Desset, que literalment diu:

=»Antecedents
Vist l'escrit de data 15 de juny de 2016 i RE1893 de 23 de juny de 2016 dels Serveis Territorials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona indicant que d'acord amb l'article 37.2 de
l'Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local i,
de conformitat amb el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, en el qual s'estableix que les dues festes
locals  seran  fixades  per  l'Ordre  del  Conseller  d'Empresa i  Ocupació,  a  proposta  dels  municipis
respectius, cal que es fixin les dues festes locals per a  l'any 2017.

Fonaments de dret

Atès que l'art. 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel
Ple de la corporació.

Per tot això proposo al Ple l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Proposar, al Conseller d'Empresa i Ocupació, que fixi les festes locals per l'any 2017 en les
dates que es diran, per a tot el municipi d'Anglès:

 4 de  setembre de 2017
 5 de juny de 2017  

Segon.-  Comunicar aquest acord als SS TT d'Empresa i Ocupació abans del dia 30 de setembre
d'enguany. «=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Com sempre la primera festa és el dilluns de Gales, el 4 de setembre i l'altre la posem al 5 de juny
atès que enguany Sant Narcís és diumenge i el propi Ajuntament de Girona ha proposat el 5 de juny,
era la millor opció que hi havia, també per a comerciants i escoles, per tant és la segona Pasqua.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres estem d'acord.
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VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels assistents.

9.-

TEMA: canvi de periodicitat de les sessions dels Plens ordinaris

S'informa de la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra. Àstrid Desset, que literalment diu:

=» Antecedents

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada en data 23 de juny de 2015 acordà establir
que les sessions ordinàries del Ple se celebrin bimensual  ment i  tinguin lloc l’últim dimarts dels
mesos parells, a les 8 del vespre.
Fonaments de dret
L’article 98.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal
i de Règim Local, estableix el règim de sessions plenàries, així mateix i en virtut de la capacitat auto
organitzativa del consistori que amb aquesta modificació permet així millorar el funcionament intern
de la Corporació.

Per tot això proposo al Ple l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple se celebrin bimensual-ment i tinguin lloc l’últim
dimarts  dels  mesos  imparells,  a  les  8  del  vespre,  amb  efectes  a  partir  del  mes  de  setembre
d'enguany.

Segon.- Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Simplement és per una qüestió organitzativa, els mesos imparells no hi ha ni agost ni desembre que
és quan hi ha vacances d'estiu i vacances de Nadal i per això es proposa aquest canvi, que ja hem
parlat amb la secretària.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Doncs si l'equip de govern creu que és més operatiu fer els plens aquests dies, doncs, votarem a
favor.

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

10.-

TEMA: Ratificació Decret 266,  aprovació conveni amb la Diputació de Girona pel finançament plaça
director/a de la biblioteca municipal.

S'informa de la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra. Àstrid Desset, que literalment diu:

=»Antecedents de fet
Vist el decret 266 de data 4 de maig de 2016, que literalment diu:

«DECRET NÚM. 266 DE 4 DE MAIG DE 2016
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APROVACIÓ  CONVENI  AMB  LA  DIPUTACIÓ  DE  GIRONA  PEL  FINANÇAMENT  PLAÇA
DIRECTOR/A DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Antecedents

Vist el decret d'alcaldia número 33 de data 25 de gener de 2016 de sol·licitud de subvenció exclosa
de concurrència pública a la Diputació de Girona per la retribució de la directora de la biblioteca
municipal d'Anglès Joaquim Bauxell pels propers tres anys següents per una quantitat de 124.837,23
euros. Aquesta sol·licitud es va realitzar de forma telemàtica en data 22 de febrer de 2016. 

Atès que en data 19 d'abril de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Girona va acordar aprovar
la minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Girona i l'Ajutament d'Anglès
sobre el finançament de les despeses salarials de la plaça de director/a de la  Biblioteca municipal
en el període 2016-2018. 

Fonaments de dret

De conformitat amb la Llei  4/1993,  de 18 de març, del sistema bibliotecari  de Catalunya;  la Llei
10/2007, de 22 de juny, de lectura, del llibre i de les biblioteques, i l'Acord GOV/131/2008, de 15 de
juliol, pel qual s'aprova el nou Mapa de Lectura Pública de Catalunya;

Atès allò establert a l'article 4.4 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal
dels Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en el que estableix que correspon a les diputacions
prestar assistència i cooperació als municipis i a les comarques en els termes previstos a l'article 89
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. 

Atès allò que estableixen l'article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú i l'article 303.1 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i Serveis dels ens locals. 

Vistos els antecedents i fonaments de dret

RESOLC:

Primer.-  Aprovar  el  conveni  entre  l'Ajuntament  d'Anglès i  la  Diputació  de  Girona  sobre  el
finançament  de les despeses salarials  de la plaça de director/a de la  Bilbioteca municipal  en el
període 2016-2018, amb efectes retroactius de l'1 de gener de 2016 i fins el 31 de desembre de
2018, el text del qual es transcriu a continuació:

«  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE  GIRONA  I  L'AJUNTAMENT
D'ANGLÈS SOBRE EL FINANÇAMENT DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA PLAÇA DE
DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN:
La Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte pel seu president, Sr.
Pere Vila i Fulcarà, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta, de Govern de 19 d'abril
de 2016, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas .

L'Ajuntament d'Anglès, amb NIF P1700800D representat en aquest acte per la seva alcaldessa, Sra.
Àstrid Desset i Desset, d'acord amb les atribucions establertes a l'article 21.1b) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, assistida per la secretària
general de la corporació, Sra. Sandra Pinos i Martínez

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
1. Els ajuntaments tenen competència per a crear, regular, organitzar i gestionar les biblioteques de
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titularitat municipal, d'acord amb les normes establertes per llei o per reglament i d'acord, amb el
Mapa de la Lectura Pública (Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya).
2. L'Ajuntament d'Anglès ha sol·licitat a la Diputació de Girona la col·laboració interadministrativa
sobre el finançament de les despeses salarials de la plaça de director/a de la Biblioteca Municipal.
3. La Diputació de Girona en l'exercici de les seves competències, d'acord amb l'article 91 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, i la Llei  7/1985,  de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, manifesta la seva
voluntat de cooperar al respecte.
4.  L'especificitat  de  l'objecte  i  la  concurrència  de raons  d'interès  públic  justifiquen  la  concessió
directa de subvenció a l'empara de l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, articles 7.2. a i 15.c de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
5. Atenent el procés de concessió de subvenció directa contemplada en l'article 22.2.c) de la Llei
38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  ambdues  parts  acorden  la  subscripció
d'aquest Conveni per a establir les clàusules reguladores de la subvenció i com a forma de resolució
del procediment. EI conveni és una forma de regular la subvenció que concedeix la Diputació de
Girona  de  forma  directa,  de  conformitat  amb  els  articles  16  i  17  de  l'Ordenança  general  de
subvencions.

En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA: OBJECTE
L'objecte del present conveni és establir les condicions de l'aportació econòmica de la Diputació de
Girona a  l'Ajuntament  d'Anglès,  per  a  finançar  la  plaça  de  director/a  de  la  Biblioteca  municipal
d'Anglès,  durant el  període comprès de l'1de gener de 2016 fins al  31 de desembre de 2018, i
regular,  també, els compromisos que adopten ambdues parts als quals hauran d'ajustar  la seva
relació i el seu comportament.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La  subvenció  no  és  compatible  amb altres  subvencions,  ajudes,  ingressos  o  recursos  per  a  la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals. EI beneficiari no està obligat a aportar recursos propis.
En qualsevol cas, la Diputació de Girona queda exempta de qualsevol responsabilitat administrativa,
civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena, derivada de les actuacions a les quals quedi obligat el
beneficiari de la subvenció.

SEGONA: DESPESES SUBVENCIONABLES
Es  consideren  despeses  subvencionables  exclusivament  aquelles  que  de  manera  indubtable
responguin a la naturalesa de l'objecte del conveni: la retribució salarial i la Seguretat Social, de la
plaça de director/a de la Biblioteca municipal d'Anglès.
La subvenció es destinarà, amb caràcter finalista, i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses
d'altra naturalesa.

TERCERA: Acceptació DE LA Subvenc Ió
L'Ajuntament d'Anglès mitjançant la signatura d'aquest Conveni, accepta formalment la subvenció
directa concedida per la Diputació de Girona en compliment d'allò que estableix la legislació sobre
subvencions en matèria d'acceptació i al compliment de les clàusules pactades en aquest conveni
regulador per a la seva aplicació.
L'Ajuntament d'Anglès queda obligat a destinar la subvenció a la finalitat per a la qual s'atorga.

QUARTA: COMPROMISOS DE L'AJUNTAMENT D'ANGLÈS
L'Ajuntament d'Anglès a l'empara d'aquest conveni es compromet a:
a) Contractar indefinidament la plaça de director/a de la Biblioteca municipal.
b)  Assumir  exclusivament  a  compte  seva  les  despeses  salarials  de  la  plaça  de  director/a
bibliotecari/a una vegada esgotada la vigència del present conveni.
c)  Prestar  col·laboració  i  facilitar  la  documentació  i  informació  que li  sigui  requerida respecte a
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l'activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre's a les actuacions de comprovació i
control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d'acord
amb la normativa aplicable.
d)  Conservar  els  documents  justificatius  de  l'aplicació  dels  fons  rebuts,  inclosos  els  documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits revistos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions aplicables i al Mapa de Lectura Pública.

CINQUENA: COMPROMISOS DE LA DIPUTACiÓ DE GIRONA
La Diputació de Girona transferirà la despesa de la plaça de director/a de la Biblioteca municipal
d'Anglès en el període comprès entre l'1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2018, amb els
imports següents:

Dates Import (€)

01/01/2016 a 30/11/2016 38.144,72

01/12/2016 a 30/11/2017 41.612,42

01/12/2017 a 30/11/2018 41.612,42

01/12/2018 a 31/12/2018   3.467,70

124.837,26

S'haurà de justificar l'import total concedit. Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la
quantia, i el beneficiari es farà càrrec de la resta. Si el cost resulta inferior es pagarà l'import justificat
(sempre quan siguin sous, salaris o SS). És inadmissible cap canvi de destinació.

SISENA: PAGAMENT DE LA Subvenció
Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, per l'import esmentat
que  representa  un  percentatge  de  finançament  del  100  %,  quan  s'hagi  presentat  el  compte
justificatiu tal com s'estableix en el punt vuitè d'aquest acord.

SETENA. :Règim de justificació.
L'Ajuntament d'Anglès ha de justificar la subvenció concedida, mitjançant la presentació al Registre
General de la Diputació d'un compte justificatiu normalitzat que és a l'abast al web de la Diputació de
Girona  (www.ddgi.cat  a  l'apartat  de  documentació)  i  a  més  caldrà  adjuntar-hi  la  documentació
següent:
Les nòmines originals i els justificants de la Seguretat Social, o bé les còpies compulsades de la
plaça de director/a de la Biblioteca municipal.
Una certificació del secretari/ària de l'ajuntament, relativa a la despesa executada sobre l'objecte del
conveni.
En tots  els  casos,  quan el  beneficiari  sigui  deutor de la  Diputació  de Girona es pot  efectuar  la
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.

VUITENA: TERMINI DE JUSTIFICACiÓ
EI termini de justificació de la subvenció serà el 15 de desembre de cadascuna de les anualitats de
2016, 2017 i 2018; i el 31 de gener de 2019 pel que fa al període d'1 a 31 de desembre de 2018.
Un  cop  l'Ajuntament  d'Anglès  presenti  la  documentació  justificativa,  es  procedirà  a  la  revisió
corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert es podrà requerir que s'esmeni, en el
termini de 10 dies, els defectes que s'indiquin o bé, que es presentin les al·legacions que s'estimi
oportunes,  amb  la  indicació  de  que,  si  no  es  fes,  es  considerarà  incomplerta  l'obligació  de
justificació, amb les conseqüències que es determinen a l'apartat següent.
Transcorreguts  aquests  terminis  sense  que  s'hagin  presentat  els  documents  justificatius  o  els
requerits en el seu cas, es procedirà d'immediat a la cancel·lació de la subvenció de conformitat amb
la normativa pressupostària vigent.

NOVENA: REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCiÓ
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La Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas d'alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la
subvenció.
Es podrà procedir  al reintegrament total  o parcial  de la subvenció concedida,  amb l'obligació de
retornar els imports rebuts i l'interès de demora corresponent, si s'escau, en els supòsits següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides per rebre-la o ocultant aquelles que
l'haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial pel beneficiari de l'objecte que fonamenta la concessió.
c) Incompliment pel beneficiari de l'obligació de justificació o una justificació insuficient.
d) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control esmentades
a  la  clàusula  quarta,  així  com  l'incompliment  de  les  obligacions  comptables,  registrals  o  de
conservació de documents quan d'aquest fet es derivi la impossibilitat de verificar la utilització de la
subvenció rebuda, el compliment de l'objectiu, la realitat i la regularitat de l'activitat subvencionada, o
la concurrència d'ajuts incompatibles.
e) Incompliment de les restants obligacions previstes en aquest conveni.
f) Qualsevol altra causa de reintegrament prevista a la normativa aplicable.
L'extinció anticipada de la subvenció implicarà la cancel·lació del pagament. Si hi hagués culpa per
part del beneficiari, se li podran exigir les responsabilitats que se'n puguin derivar. En relació amb la
possibilitat de modificació, revocació, reintegrament, o anul·lació de les subvencions s'estarà al que
disposa l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa concordant. EI
procediment per exigir el reintegrament serà el previst en el capítol 11, del títol 11, de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

DESENA: CONTROL FINANCER
La Intervenció de la Diputació de Girona, a més de l'exercici de la funció interventora que s'ha de
formular en matèria de subvencions, d'acord amb el que preveu l'art, 213 i següents del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, pot exercir-hi un control financer d'acord amb el que preveu
el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els beneficiaris i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la seva justificació estan
obligats a sotmetre's a; les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació
de Girona, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions. 
La  negativa  al  compliment  d'aquesta  obligació  es  considera  resistència,  excusa,  obstrucció  o
negativa  als  efectes que preveu l'article  37 de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  general  de
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si s'escau, hi puguin correspondre.

ONZENA: INFRACCIONS I SANCIONS:ADMINISTRATIVES
L'incompliment de les obligacions estableixen aquestes clàusules dóna lloc al règim d'infraccions i
sancions previst a la Llei.
EI  règim sancionador  aplicable  és l'establert  al  títol  IV de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,
general de subvencions, amb les, especificacions oportunes en matèria de règim local d'acord amb
el títol XI de la Llei reguladora de les bases del règim local.

DOTZENA: SEGUIMENT I CONTROL
La Diputació de Girona es reserva el  dret d'efectuar el control  i  el seguiment de les actuacions,
objecte  de  la  subvenció  atorgada,  així  com  la  petició  de  qualsevol  document  o  justificant  que
consideri necessari.

TRETZENA: Comissió DE SEGUIMENT
1. Es crea la Comissió de Seguiment d'aquest conveni, en la qual s'han d'integrar representants de
la Diputació de Girona i de l'Ajuntament d'Anglès, la missió fonamental de la qual consisteix a vetllar
pel desplegament i materialització de l'objecte d'aquest conveni.
2. Formen part de la Comissió de Seguiment prevista a l'article anterior, les persones següents: '
a) Per la Diputació de Girona:
EI/la diputat/da president/a de l'Àrea de Cooperació Local, Cultural i Acció Social, i /o les persones
en qui es delegui.
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b) Per l'Ajuntament d'Anglès:
EI/la alcalde/ssa i/o les persones en qui es delegui.
3. Corresponen a la Comissió de Seguiment les funcions següents:
a) Garantir el desenvolupament adequat del conveni.
b) Valorar el compliment d'aquest protocol en qualsevol diferència que pugui sortir entre les parts.
4. La comissió de seguiment es reunirà quan així ho sol·liciti una de les parts indicant el motiu de la
sol·licitud  de reunió.  Els  quòrum de reunió  i  adopció  d'acords  seran els  d'unanimitat  dels  seus
membres.
A falta de qualsevol regulació, s'aplicarà l'establert per als òrgans col·legiats a la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

CATORZENA: MODIFICACIÓ I FINALITZACiÓ ANTICIPADA
L'execució  i  el  desenvolupament  d'aquest  conveni  estarà  presidit  pels  principis  de bona fe i  de
confiança recíproca.
Ambdues parts podran modificar aquest conveni en qualsevol moment per mutu acord.
Aquest conveni s'extingirà a més de per l'esgotament del període de vigència convingut per les parts
a la clàusula setzena pels motius següents:
a) La resolució per mutu acord.
b) L'incompliment de les obligacions de qualsevol de les parts amb els efectes previstos en el mateix
conveni.
c) Per la producció d'algun dels supòsits de revocació, renúncia o extinció de la subvenció.
d) La resta de causes generals previstes a la normativa.

QUINZENA: DENÚNCIA DEL CONVENI
L'incompliment de qualsevol de les obligacions i clàusules d'aquest Conveni serà causa suficient per
a la seva denúncia, per qualsevol de les parts.

SETZENA: RÈGIM JURÍDIC
Les relacions entre les parts que subscriuen aquest conveni no suposen cap limitació de la capacitat
o  de les  competències  respectives,  i  s'estableixen  sens  perjudici  de  les  relacions  jurídiques  de
qualsevol naturalesa, previstes d'acord amb la llei, per les dues parts; i s'hi inclouen altres relacions
convencionals, si s'escau, al marge d'aquest conveni.
EI marc normatiu pel qual es regeix aquest conveni està constituït per:
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) EI Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
c)  La Llei  30/1992,  de 26 de novembre,  de règim jurídic  de les administracions  públiques i  del
procediment administratiu comú.
d) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
e) EI Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
f) EI 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
g) EI Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny.
h) L'ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
i) Les bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona.
j) Altres normes del Dret Administratiu aplicable, i en defecte d'aquest, per les normes del Dret Privat.
k) Qualsevol altra disposició, normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

DISSETENA: VIGÈNCIA
EI període de vigència d'aquest conveni s'estén des de l'1de gener de 2016 fins al 31 de desembre
de 2018, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts en aplicació de les
seves previsions. Aquest conveni és improrrogable.
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DIVUITENA: NATURALESA DEL CONVENI.
Aquest  conveni  de col·laboració  té la  naturalesa dels  previstos a l'article  4.1.d 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. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord
entre les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són competència dels òrgans
de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona.»

Segon.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Girona. 

Tercer.- Comunicar aquesta resolució al regidor de Cultura i al Departament municipal d'Intervenció i
Tresoreria. 

Quart.- Ratificar aquest Decret pel Ple de la Corporació.» 

Per tot això, es proposa al Ple:

PRIMER.- RATIFICAR el decret número 266 de data 4 de maig de 2016 d'aprovació conveni amb la
Diputació de Girona pel finançament de la plaça director/a de la Biblioteca municipal. 

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:
En principi, com sabeu, hem demanat una subvenció a la Diputació, i ara cal signar formalment el
conveni. El sou de la Directora de la biblioteca estarà subvencionat fins al 31 de desembre del 2018.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres estem d'acord, llàstima que no es pugui prolongar per a més anys. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
I tant.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual aprovada per unanimitat dels assistents.

11.-

TEMA: Ratificació Decret 441, adhesió al pla extraordinari d'assistència financera local 2016.

S'informa de la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra. Àstrid Desset, que literalment diu:

=»Antecedents de fet

Vist el decret 441 de 8 de juliol de 2016, que literalment diu:

«DECRET NÚM. 441/2016 DE 8 DE JULIOL
ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D'ASSITÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016

Antecedents de fet:

La Diputació de Girona en sessió plenària de data 21 de juny de 2016, va aprovar un conveni de
col·laboració per al desenvolupament d'un Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016 per
deutes pendents de pagament de la Generalitat de Catalunya als ens locals.

En aplicació d'aquest Pla, la Diputació de Girona satisfarà als ajuntaments que s'hi adhereixin, els
deutes derivats de les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya corresponents a les
anualitats 2014-2015 del PUOSC manteniment i a renúncies del PUOSC 2011 i 2012.
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Vist que el deute de la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament d'Anglès és de 226.424,69€

Vist que l'Ajuntament està interessat a l'adhesió al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Girona amb què s'estableix el Pla extraordinari d'assistència financera Local 2016.

DECRETO:

Primer.- Que l'Ajuntament d'Anglès s'adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Girona amb què s'estableix el Pla extraordinari d'assistència financera local 2016.

Segon.- Que d'acord amb el que es preveu en l'esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de Girona
un pagament per import de 226.424,69€, per compte dels crèdits que l'entitat té enfront la Generalitat
de Catalunya que es relacionen tot seguit:

N.Doc.Pres N.Doc.FI C.Gestor Pos.Press Import net Concepte

650985413 4000242803 GO03 D/464000100/7
130/0000

23.892,37€ PUOSC  2014-2015
MANTENIMENT
BESTRETA 60% 2014

651061907 5000256557 GO03 D/464000100/7
130/0012

82.711,70€ SV  50%  DESPESA
CORRENT  PER
RENUNCIA  OBRA
2012/981

651061907 5000256558 GO03 D/464000100/7
130/0012

80.000,00€ SV  50%  DESPESA
CORRENT  PER
RENUNCIA  OBRA
2012/980

651068322 5000309612 GO03 D/464000100/7
130/0000

15.928,25€ PUOSC  2014-2015
MANTENIMENT
PAGAMENT 40%

651076679 5000355110 GO03 D/464000100/7
130/0042

23.892,37€ PUOSC  MANTENIMENT
2015 BESTRETA 60%

Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat, l'Ajuntament d'Anglès transmet
els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que, per
quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a la
Diputació de Girona.

Quart.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Girona i comunicar-ho al Departament de Tresoreria
i Intervenció

Cinquè.- Ratificar aquest Decret en el proper Ple que celebri la Corporació.» 

Per tot això, es proposa al Ple:

ÚNIC.- RATIFICAR el decret número 441/2016 de 8 de juliol de 2016 d'adhesió al Pla extraordinari
d'Assistència Financera Local 2016«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Com ha sortit els darrers dies en els mitjans de comunicació, la Generalitat ha arribat a un acord
amb les Diputacions, en aquest cas amb la Diputació de Girona, també. En aquest cas la Diputació
de Girona avançarà els diners que la Generalitat deu als diferents ajuntaments. En el nostre cas,
dins de la província de Girona, som uns dels Ajuntaments on més diners ens deu la Generalitat per a
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diferents conceptes del PUOSC del 2014, 2015. Altres conceptes que vénen del 2012.
La  quantitat  total  són  226.424.69  €  la  qual,  via  decret,  hem  demanat  a  la  Diputació  que  ens
l'avances perquè creiem que és una cosa positiva per al poble. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, és: el que no pot pagar la Generalitat, ho paga la Diputació, no?
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Ja convenia perquè hi ha partides del 2012. Ja tocava. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Els anys de legislació nostra.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Bé, algú o altre s'ha de beneficiar, jo crec que ja tocava.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Jo crec que el  poble, que és qui ho ha sofegat tots aquests anys, és qui s'ho mereix i  a qui li
correspon.
Pren la paraula la senyora interventora:
De fet ho vàrem certificar l'any passat, perquè la renúncia és del PUOSC, del 2012 de l'obra, però es
va dir que es renunciava i l'any passat va ser quan vàrem certificar. De fet encara no han trigat molt,
perquè fa un any que s'ha certificat i l'avanç de la Diputació.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Han «tardat» poc perquè ho paga la Diputació, perquè si pagues la Generalitat, no.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Estaríem igual.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Són més de 225.000 € que no teníem previstos. Una alegria per a tots.

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

12.-

TEMA: MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 12/2016, PER  SUPLEMENT DE CRÈDIT
Vist la proposta presentada pel regidor d'Hisenda, David Bohigas, que literalment diu:

=»Vist  l’expedient  de modificació  de crèdit  número 12/2016 per  suplement  de crèdit,  finançat  amb
majors ingressos del Pressupost 2016.
Vist que l’Ajuntament d’Anglès s’ha adherit al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Girona amb que s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local, pel qual rebrà
els següents ingressos, que fan un total de 226.424,69€ :

N.Doc.Pres N.Doc.FI C.Gestor Pos.Press Import net Concepte

650985413 4000242803 GO03 D/464000100/7
130/0000

23.892,37€ PUOSC  2014-2015
MANTENIMENT  BESTRETA
60% 2014

651061907 5000256557 GO03 D/464000100/7
130/0012

82.711,70€ SV  50%  DESPESA  CORRENT
PER  RENUNCIA  OBRA
2012/981

651061907 5000256558 GO03 D/464000100/7
130/0012

80.000,00€ SV  50%  DESPESA  CORRENT
PER  RENUNCIA  OBRA
2012/980

651068322 5000309612 GO03 D/464000100/7
130/0000

15.928,25€ PUOSC  2014-2015
MANTENIMENT  PAGAMENT
40%

651076679 5000355110 GO03 D/464000100/7 23.892,37€ PUOSC  MANTENIMENT  2015
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130/0042 BESTRETA 60%

Atès que aquests ingressos no es troben pressupostats en l’exercici d’enguany, ni es van liquidar en
l’exercici  2015, ja que no es tenia constància del seu reconeixement per part de la Generalitat.
Vist  que hi  ha  la  necessitat  d’efectuar  actuacions diverses  en matèria d’enllumenat  públic,  tant  en
inversions com en manteniment, les quals no poden esperar fins a l’exercici següent, 
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 suplement de crèdit, els quals es podran finançar, entre d’altres, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent
Vist l’informe favorable de la Intervenció (24/2016) emès en data 29 de juliol  d’enguany, 
Vist  que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost
és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2016 per suplement de crèdit número
24/2016, dins el  Pressupost, el qual a nivell de capítols és el següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS (165 62300)  60.000,00
CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS (165 21000)  40.000,00

TOTAL 100.000,00
Les anteriors despeses es financen a partir de la següent font de finançament:
INCREMENT D’INGRESSOS 
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS (45081)  100.000,00

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:
Doncs, una mica com a conseqüència del punt anterior, que tenim un crèdit extra, doncs el que us
proposem en el Ple és destinar 100.000 €, d'aquests diners en dos conceptes, 40.000 € en el tema
del manteniment elèctric i 60.000 € d'inversió en el tema de manteniment elèctric. Bàsicament per
destinar en aquests quadres elèctrics que no estan al dia. En el tema d'inversió, doncs, és canviar
bombetes més eficients que també ens convé, que aviat deixaran d'estar al dia, deixaran de ser
legals, per tant, la proposta és aquesta.
Pren la paraula el regidor Pere Espinet:
Nosaltres, els companys, el dissabte i el diumenge al vespre, quan la Leo ens va enviar la proposta.
Nosaltres veiem que s'han de fer obres, i no sabem quins punts concrets, s'han de fer. Nosaltres
veiem perillós la pujada de Floricel, allà hi passa molta gent, hi ha molta mainada, l'enllumenat és
dels anys 70, que per mala sort amb un paraigües hi cau un llamp hi ha la persona que acompanya
al nen, doncs són punts molt sensibles. També a nosaltres ens hauria agradat que aquests diners
anessin per a conductes d'aigua, per anar a fer més accions per als usuaris del futbol, perquè també
les instal·lacions elèctriques són caduques. Nosaltres no estem pas en contra ni a favor, perquè
veiem que és una cosa que engloba tots els espais elèctrics del nostre poble perquè el que deia el
regidor d'hisenda, en David, perquè hi ha moltes bombetes de mercuri que estan caducades, a partir
d'aquest any ja no es poden comprar. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Fins el 31 de desembre de 2016.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Doncs nosaltres, en aquest cas concret, ens abstindrem. 
Pren la paraula el senyor David Bohigas.
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A nosaltres, també ens agradaria fer més coses, però els euros donen pel que donen, a les hores,
aquest tema és a partir d'un informe molt contundent de bio-energi.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si,  no, no, però una cosa és el  punt de vista dels vostres tècnics, que són més qualificats que
nosaltres i l'altra cosa és el nostre punt de vista, de gent que trepitgem el carrer i que sabem més,
pel que patim més és per a la mainada. 
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Aquí hem mirat per la mainada i per tothom en general, però això es destina a quadres elèctrics, i a
l'enllumenat necessari i a l'hora ens generarà estalvi de cara als propers anys. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Això ja va passar al carrer Indústria, que t'estalvies.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Perdó, no solament és un tema d'estalvi energètic, hi ha llocs que també serà més segur per tothom
i per evitar possibles accidents. Vull dir, que és molt prioritari.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hi ha les mines del Sant Pare, que està molt abandonat també.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ho veiem correcte,  aquests diners,  ho gasteu per aquestes actuacions,  nosaltres ho haguéssim
gastat per altres coses. No estem pas en contra, estem a favor,  ens abstindrem en aquest  cas
concret.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual aprovada
A favor: CiU i Anglès2015
Abstencions: PAU
En Contra: ----

13
MOCIÓ
 Tema: utilització de material municipal.
Vist la moció presentada pel grup municipal PAU, que literalment diu:

=» Atès que, al començament d'aquesta legislatura, l'equip de govern va aprovar, entre d'altres, que
per poder utilitzar material municipal, com taules, cadires, equip de so, tanques, etc., caldria pagar el
lloguer, sempre que no fossin de cap entitat registrada, i que els interessats serien els encarregats
d'anar a buscar i tomar el material;
Atès que el nostre grup, PAU, ha estat contrari a fer pagar aquesta utilització a la gent del poble, així
com a fer pagar la utilització dels espais municipals;
Veient  que  hi  ha  gent  del  poble  que  fa  sopars  -  dinars  de  veïns,  amics,  etc.,-  que  no  estan
enregistrats com entitats i per tal de que no es trenquin aquestes tradicions tots pugem gaudir dels
elements materials emprats propietat de l'Ajuntament
DEMANEM al Ple de la Corporació:
Que facin un replantejament de l'acord aprovat en el seu dia, com podria ser les referents a les
ordenances fiscal 14. -15. -19
On entenem que amb el replanteig, la utilització- prestació -espais, tindria un cost zero pels veïns del
poble i com no que sigui la brigada municipal qui dipositi el material al lloc de celebració i el retorni al
lloc d'ubicació assignat per l'Ajuntament. 
També demanem que es deixin els espais municipals sense pagar a la gent del poble que no estigui
registrada com a entitat, sempre que la seva utilització sigui per a una  formació social i cultural.
Moció que esperem que rebi el suport de tots els grups municipals «=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És una moció que presentem al Ple de l'Ajuntament, presentada esquemàticament. 
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El senyor Pere Espinet llegeix la moció d'alt descrita.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Cal indicar que el mateix reglament diu que quan sigui per fi de bé, quan no hi hagi lucre, hi hagi
interès social, doncs no es cobrarà, i hem fet una mica d'anàlisi a qui hem deixat i a qui no.
Hem autoritzat, per exemple, a l'Aula 9, que és una empresa, doncs a dur a terme fer un casal al
Pompeu Fabra, per què? Doncs, perquè es considera que es fomenta l'idioma i s'amplia l'oferta de
casals del poble, també s'ha deixat per casals esportius, el Club de Waterpolo, el Club de Bàsquet,
aquests sí  que estan registrats,  però l'Aula 9 no hi  era. També s'ha deixat  a la FEDAC que és
l'escola Vall dels Àngels, el camp de futbol per a un campus, a l'escola de dansa en el seu dia,
l'escola de dansa també és privat, però va fer un festival obert a tothom, en el qual no es cobrava
entrada i es considerava espectacle cultural, d'interès cultural. Hem autoritzat, també per sopars de
barri a veïns i veïnes i aquests no són privats, però en canvi s'han donat casos de gent que per
festes privades han demanat cadires i en aquest cas tenim el desglòs. Per exemple, el dia 3 de
març, per exemple, es va cobrar 45 € per utilització de la Llar d'Infants, el dia 11 del 4, 20 € per tenir
cadires per una festa particular, el dia 19, per utilització del gimnàs del Col·legi Pompeu Fabra per
un curset, el dia 28 també, el dia 17, també, 4 € per cadires per una festa particular. És a dir, quan et
refereixes al sopar o a la utilització de l'espai i cadires, sigui per una festa privada, no ho deixarem
gratis perquè és un ús privatiu. És obert als veïns i veïnes del poble, un barri concret, s'entén veïns i
veïnes, doncs, no estem cobrant, i això no estem anant en contra del que vàrem aprovar en el seu
dia en el reglament, això el reglament ja ho posava. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet: 
Nosaltres ja estem d'acord que es deixi el material a la gent, suposem el sopar que es va fer aquí a
dalt, al carrer de Ca la Lissa, nosaltres ho veiem correcte i aprovem que sigui la brigada que hi
portés el material i que l'anés a buscar, i després veiem que també demaneu responsabilitats, teniu
pòlissa d'assegurances? Jo m'estalviaria de fer tots aquests tràmits, carés perquè la gent pugui fer
coses.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No és decisió nostra, sinó que són els tècnics que ho recomanen.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si passa alguna cosa, qui és el responsable? Aquella noia, la que va demanar la instància, o el
regidor que no ha seguit el procediment, és per això. És a dir, cada vegada que es demana material,
la persona que el demana fa la instància, després se li diu que ha de tenir una assegurança, tot el
que posa aquell  gruix de coses, doncs imaginem que aquell  dia per mala sort,  en un endoll  de
l'Ajuntament  o  una  nena es  cremi  fent  la  botifarrada i  la  gent  que fa  la  festa  no  ha  presentat
l'assegurança perquè no la té.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
L'Ajuntament no va pas en contra seva.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat: 
Si  es fa mal  amb un endoll  que és de l'Ajuntament,  és l'assegurança de l'Ajuntament.  No se li
demana assegurança per fer activitats o pels desperfectes que hagi pogut fer.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Imaginin-se que faci  el  dinar  ell  mateix  i  passi  qualsevol  cosa,  se li  demana una pòlissa  de la
seguretat social, si aquesta senyora o senyor no presenta la pòlissa se li pot denegar que faci la
festa, és això.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Pots contestar Sandra si us plau?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És a dir, demanen fer la festa, però no té la pòlissa d'assegurança.
Pren la paraula la senyora secretària:
Se li ha de demanar una declaració responsable conforme que ho tenen. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
O sia que han de firmar conforme tenen allò.
Pren la paraula la senyora secretària:
Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Es fa així.
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Pren la paraula la senyora secretària:
En principi s'ha de fer així.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Es fa així, o s'ha de fer així?
Pren la paraula la senyora secretària:
Ho dic perquè ara no fos que quedéssim al descobert nosaltres, no sé si m'explico. 
Pren la paraula la senyora interventora:
Pere, si l'organització no és de l'Ajuntament que fa la festa, l'Ajuntament en cap cas és responsable.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I no se li pot dir que porti l'Assegurança?
Pren la paraula la senyora interventora:
L'únic que seria que si es malmet material, haurien de reclamar el valor si tenen assegurança a la
seva assegurança.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Això mireu-vos'ho bé perquè és un problema que tenim.
Pren la paraula la senyora secretària:
Una cosa és en el cas que es faci quelcom en seus de l'Ajuntament. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ell o ells, demanen el material. 
Pren la paraula la senyora secretària:
Però per casa seu o per ús privat?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Per una festa de veïns i l'Ajuntament diu que portin la pòlissa de responsabilitat civil, no la porten, i
se li porta el material.
Pren la paraula la senyora interventora:
És que si no estan constituïts amb associació, no poden portar la pòlissa de responsabilitat civil.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Doncs, mireu-vos'ho bé, és per aquest tema.
Pren la paraula la senyora interventora:
És que si han fet malbé material, els hi podem reclamar a qui l'ha demanat que el pagui. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Però si li portem sense tenir la documentació?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El sopar va ser al carrer, no és un espai municipal o sí? No sé com ho definiria.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Es «tindria que» buscar una solució més fàcil, vaig per aquí jo, eh.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Hauríem  de  diferenciar  una  mica  el  que  són  aspectes  polítics  i  el  que  són  aspectes  tècnics.
Nosaltres, en tota la normativa el 95% del que hi ha són aspectes tècnics, que han vingut els tècnics
i que ho han posat ells de com funciona la cessió dels espais, la responsabilitat civil, a mi em sona
que és amb l'aspecte dels espais. En principi, el cànon aquest de decidir a qui es cobra i a qui no es
cobra, a tothom qui ha vingut a l'Ajuntament i se li ha explicat que calia fer, en cap moment se li ha
dit  no a ningú.  Tothom que ha vingut  a parlar  fos entitat  o no,  l'hem rebut.  La gent  que ha fet
activitats no hi ha hagut cap mena de problema i la gent que ha vingut aquí a l'Ajuntament per a una
activitat particular i com parlem de fer les coses a fi de bé, bé és per tothom i aquest nom se li ha de
posar un adjectiu a darrere, bé comú, o bé particular, en el bé comú, no hi ha hagut cap problema,
en el bé particular, la gent que ve conscient que és un bé particular ja.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Suposem els quintos que varen demanar les taules i cadires que els hi volíeu fer pagar. Un grup de
quintos vells que se'ls va demanar.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
No, no va anar així, concretament vàrem parlar amb aquesta gent, primer volien que els hi portéssim
unes taules i cadires al seu domicili particular i se'ls va dir que no, que disposàvem del polivalent per
poder fer la festa, en el primer cas varen fer la festa en el seu espai, però varen agrair i que a partir
de  llavors,  ja  ho  utilitzarien  l'espai  del  polivalent  perquè  hi  ha  molts  més  avantatges,  lavabos,
neveres, tenien les taules allà, les cadires, no s'havia de moure res, podien fer el foc, és a dir, se'ls

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



ofereix una avantatja d'utilitzar  el polivalent,  en lloc d'utilitzar  un magatzem particular que llavors
entrava en conflicte com s'havia de fer o s'havia de gestionar, en el tema d'aquests quintos.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, sí, sí. Doncs, fem això, presentem aquesta moció.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Votem en contra bàsicament perquè la brigada hagi de traslladar material amunt i avall, amb la feina
que hi ha i els pocs recursos que tenim no ho veiem lògic, i d'altra banda perquè d'alguna manera ja
s'està fent aquest equilibri entre les coses que són d'interès públic i les que no.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Tenim el personal que amb la tinença d'espais i aquesta problemàtica cal ordenar una mica el tot
com anava i a fi de bé una cosa que és tan evident que és que si és privat, s'ha de pagar i se'n faci
una qüestió per fer xup xup. No sé, poder, hem fet moltes coses que es poden criticar, però aquesta
precisament que tothom que ha vingut a parlar tranquil·lament hem donat les màximes facilitats a
tothom, hem intentat casar el que és el dia a dia del poble amb el que ens marca la llei, amb el que
ens marquen els tècnics i que fem tot el possible perquè estiguem d'acord les entitats del poble amb
el que marqui la llei. A mi, com a una mica responsable de tot això, em sap una mica de greu.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Un brot de crisis.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Hi ha altres coses que es poden fer, aquest, que a més a més hem parlat amb tothom hem rebut a
tothom, ens hem entès amb tothom. Amb qui no ens hem entès, n'ha sortit un altre que si ha posat
d'acord i hem millorat l'activitat, parlo dels hipopressius, a la gent que participa en els hipopressius i
l'Arnau, penso que estan contens amb el tema que hem trobat, amb el punt d'equilibri, no sé, només
volia dir això.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Mireu l'escrit que vareu adreçar als veïns que hi vareu posar: «Portar una pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil per proveir els riscos derivats del desenvolupament de l'activitat.»

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la moció 
A favor: PAU
Abstencions: CiU i Anglès2015
En Contra: ----

14. ASSUMPTES URGENTS

1.- Interposició requeriment previ CCS decomís gossos Gossos PP.

2.- Pobresa Energètica

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

14.1

Tema:  Requeriment previ CCS decomís gossos PP

Vist la proposta presentada per l'alcaldessa, Àstrid Desset, que literalment diu:

=»Vista  la  notificació  de  data  7  de  juliol  de  2016  amb  RE  número  1-2016-002033-2  del  Consell
Comarcal de La Selva (d'ara endavant CCS) en relació amb la gestió del CAAS en cas de comisos de
gossos, expedient 2016-122, on s'acorda:
«Primer.- No admetre animals comissats per cap administració al CAAS. 
Segon.- Oferir als ajuntaments una relació de nuclis zoològics on poder acollir els animals comissats
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fins a la resolució de l'expedient. Les despeses associades al comís les haurà d'abonar directament
l'ajuntament al centre d'acollida tenint aquest la possibilitat de rescabalar les despeses al propietaris
dels animals d'acord amb la legislació vigent. 
Tercer.- Oferir als ajuntaments la col·laboració del CAAS per a la captura dels animals comissats així
com el trasllat al nucli zoològic on determinin confiscar-los de forma preventiva fins la resolució de
l'expedient. 
Quart.- Fer-nos càrrec dels animals, si finalment l'ajuntament decideix comissar-los definitivament i
cedir-los al CAAS. 
Cinquè.- Fer trasllat d'aquests acords als ajuntaments de la comarca».
Aquest servei l'ha vingut prestant el CCS, de fet a l'Ajuntament d'Anglès aquest any 2016 hi ha hagut
un cas de comís al CAAS. 
Vist l'informe 10/2016 emès per la secretària municipal de data 1 d'agost de 2016, que conclou el
següent: 
«L'òrgan competent de l'Ajuntament d'Anglès ha de realitzar requeriment previ d'acord amb l'article
44 de la Llei 29/1998, perquè el CCS anul·li o revoqui l'acord de la Comissió Permanent del Ple del
CCS de data 5 de juliol de 2016, ja que aquesta secretària entén que no és vàlid o no té efecte
l'acord on s'aprova no admetre animals comissats per cap administració al CAAS sine die motivat en
arguments de gestió  interna,  atès que no ha estat  acordada per escrit  per les parts implicades,
d'acord amb el conveni de delegació del servei existent, aprovat per junta de govern local de data 5
de juliol  de 2006; i cal que continuï prestant el servei de comís d'animals perillosos, al què està
obligat. 
A  banda,  que  provoca  una  minva  del  servei  integrat  que  ofereixen  sense  una  minva  de  la
remuneració per part del CCS. 
Es tracta d'un servei integral que també ha d'incloure el decomís de gossos potencialment perillosos,
és una de les funcions que té l'administració delegant, i que per tant, l'ens delegat ha d'assumir. 
En  cas  de  negativa  per  part  del  Consell  Comarcal,  l'Ajuntament  ha  de  valorar  la  denúncia  del
Conveni,  i  mirar  solucions  alternatives,  ja  que  s'estaria  conculcant  el  principi  de  la  millora  en
l'eficiència del servei. 
La solució aportada pel CCS «d'oferir  als ajuntaments una relació de nuclis  zoològics on poden
acollir  els animals comissats fins a la resolució de l'expedient.  I  que les despeses associades al
comís les haurà d'abonar directament l'ajuntament al centre d'acollida tenint aquest la possibilitat de
rescabalar  les  despeses  al  propietari  dels  animals  d'acord  amb  la  legislació  vigent»;  aquesta
secretària  entén  que  entra  dins  de  l'objecte  típic  del  contracte  de  serveis,  regulat  a  la  llei  de
contractes de les administracions públiques, i per tant, aquesta pràctica del CCS no resulta ajustada
a dret, ja que la contractació d'aquests serveis ha d'estar sotmesa als principis de lliure concurrència,
igualtat,  no  discriminació,  transparència  i  publicitat  que  les  pròpies  Directives  comunitàries  en
matèria de contractació obliguen.»
Fonamentació jurídica
L'article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
protecció  d'animals  estableix  que  correspon  als  ajuntaments  de  recollir  i  controlar  els  animals
abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.
A l'epígraf segon es recull que els ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència
l'apartat 1 als ens locals supramunicipals,  sempre sota el principi de la millora en l'eficiència
del servei i sota l'aplicació dels preceptes d'aquesta Llei. 
Per tot això, es PROPOSA: 
PRIMER.- Interposar REQUERIMENT PREVI al Consell Comarcal de la Selva, d'acord amb l'article
44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, perquè anul·li o
revoqui l'acord de la Comissió Permanent del Ple de data 5 de juliol de 2016 atès que s'ha procedit a
modificar  de forma unilateral  el  Conveni  aprovat  en data  5 de juliol  de  2006 entre l'Ajuntament
d'Anglès i el Consell Comarcal de la Selva refent a la recollida i control dels animals de companyia,
abandonats  o  perduts;  on  expressament  a  la  clàusula  setena  del  mateix  estableix  que  sense
perjudici de totes les altres condicions, les omissions, afegits o modificacions del present Conveni no
seran vàlides o no tindran efecte si no són acordades per escrit per les parts implicades. (...).
Se'l requereix perquè continuï prestant el servei de comís preventiu d'animals perillosos , al què ve
obligat d'acord amb la delegació efectuada i pel què està percebent la corresponent remuneració al
respecte; sens perjudici que el CCS solucioni els problemes organitzatius interns que exposa a la
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relació de fets. 
En cas de negativa, l'Ajuntament d'Anglès valorarà la denúncia del conveni,  ja que la normativa
vigent preveu que la delegació als ens locals supramunicipals, s'ha de fer  sempre sota el principi de
la millora en l'eficiència del servei. 
SEGON.-  Enviar  certificat  del  present  acord  al  Consell  Comarcal  de La Selva i  a la  Secció de
Protecció d'Animals de Companyia, de la Generalitat de Catalunya.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora secretaria que llegeix la proposta d'alt descrita.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En  principi  l'Ajuntament,  amb  data  de  2006,  va  aprovar  un  conveni  amb  el  Consell  Comarcal,
delegant la recollida i control dels gossos, fins ara els gossos perillosos hi entraven, entenem que el
qui ha de cercar una solució al problema és el Consell  Comarcal i dir-nos a nosaltres com s'ha
resolt. No estem d'acord amb aquesta resolució rebuda, per això presentarem recurs.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si  l'equip  de govern creu adient  que aquesta  proposta  i  votar-la  per  tal  que es faci  els  tràmits
pertinents també votarem a favor. 

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

14.2

TEMA:  Pobresa energètica
Vist  la  proposta  presentada  per  la  regidora  de  Benestar  Social,  Marta  Triadó  i  Margarit,  que
literalment diu:

=»Vista la Resolució EMC/1848/2016, de 19 de juliol, per la qual es dóna publicitat al conveni marc
d'adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus Serveis
Bàsics d'Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua,
llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica, publicada al DOGC
número 7172 de 28 de juliol  de 2016;  on a la clàusula  tercera estableix  a l'apartat  2n «El  Consell
Comarcal efectuarà la sol·licitud per a tos els municipis inclosos en les seves àrees bàsiques de serveis
socials.  El  Consell  Comarcal  adjuntarà  la  relació  de  municipis  que  han  efectuat  al  sol·licitud,  en
document adjunt». 
Per tot això, PROPOSO:

PRIMER.- Sol·licitar al Consell Comarcal de La Selva, en el marc de l'àrea bàsica de serveis socials,
que inclogui al municipi d'Anglès i efectuï la sol·licitud per demanar adherir-se en el Conveni marc de
col·laboració amb entitats locals relacionades amb actuacions dels seus Serveis bàsics d'Atenció
Social,  subscrit el 18 de juliol  de 2016 entre l'Agència Catalana del Consum, el Departament de
Treball, Afers Socials i Família, l'Associació Catalana de Municipis, i la Federació de Municipis de
Catalunya, destinades al reemborsament de la despesa realitzada durant l'any 2015 i per obligacions
contretes durant aquell any i pagades abans del 10 d'octubre, amb fons propis de l'entitat, referides a
la cancel·lació del deute de subministrament de serveis bàsics, de les companyies subministradores,
de les persones en situació de risc d'exclusió residencial prevista a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de
mesures urgents per afrontar l'emergència social en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica,
degudament acreditats pels Serveis bàsics d'Atenció Social. 
Per tot això, l'Ajuntament d'Anglès expressa la seva voluntat d'adherir-se a totes i cadascuna de les
clàusules  del  conveni  marc,  assumir-ne  les  obligacions  derivades  amb  subjecció  a  totes  les
clàusules. 
I quan li sigui sol·licitat per part del Consell Comarcal de La Selva, emetrà el corresponent certificat
de despeses. 
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SEGON.- Enviar certificació del present acord al Consell Comarcal de La Selva i a l'Agència Catalana
del Consum. »=

INTERVENCIONS:
La senyora secretària explica la resolució d'alt esmentada:

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

15.-
Precs i preguntes

L'alcaldessa obre el torn de precs i preguntes i dona compte de l'informe sol·licitat a la Diputació de
Girona referent al programa d'assessorament i suport a polítiques municipals de protecció de la salut
( al pt10 2016/13,) en relació a la deshumectadora de la piscina municipal, el qual es transcriu:

«Protecció de la Salut 4
XA/mpe
Núm. exp.: 2016/1717

Informe tècnic referent al programa d’assessorament i suport a polítiques municipals de
protecció de la salut per al Pt14 2016/13. Anglès. Ajuntament d'Anglès.

Antecedents 

L’Ajuntament d’Anglès, amb NIF P1700800D, el 8 de juliol de 2016, (RE 16/2744) va sol·licitar
el programa Pt14 d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la
salut del Catàleg de serveis de Dipsalut.

L’objectiu  d’aquest  programa  és  oferir  l’assessorament  i  suport  necessari  a  aquelles
demandes en relació a la gestió de riscos relacionats amb la protecció per a la salut pública
municipal  que no es  trobin  recollits  en  els  altres  programes del  Catàleg  de Serveis  de
Dipsalut.

En la  sol·licitud  presentada es  sol·licita  l’elaboració d’un  informe sobre la  qüestió  de  la
humitat relativa de l’aire de la piscina coberta. 

Fonaments de dret

Reial  Decret 742/2013,  de 27 de setembre pel  que s’estableixen els criteris tècnics tècnic-
sanitaris de les piscines.

Decret 95/2000, de 22 de febrer pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les
piscines d’ús públic.

D’acord amb aquests antecedents i fonaments de dret,

Informo:

A) Riscos de la salut que comporta que la humitat relativa.
La Humitat Relativa es defineix com el percentatge (%) de vapor d’aigua d’una massa d’aire
en un moment determinat. És la relació entre la humitat a l’aire en un moment determinat i la
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humitat màxima que podria tenir a la temperatura d’aquest mateix moment.
Indica la capacitat de l’aire per absorbir aigua.
La Humitat Relativa ens dona un índex de confortabilitat del aire. 

La Humitat Relativa a una piscina climatitzada, depèn de molts factors. Alguns d’ells són la
temperatura  de l’ambient  i  de l’aigua,  l’aforament  de banyistes  en aquell  moment  o  les
obertures controlades o descontrolades de portes i finestres que comuniquin amb l’exterior.
És un valor que pot variar notablement al llarg de la mateixa jornada de bany.

En relació a l’ impacte sobre la salut hem de tenir en compte que en diferents textos en que
es regula aquest paràmetre, aquest no és citat com un paràmetre en  relació a la salut, sinó
com un paràmetre de confortabilitat, i lligat a evitar les condensacions d’aigua a l’interior de
les superfícies de les piscines.
 
Alguns dels textos que avalen aquesta consideració són:

 El RITE 2007 indica que la humitat relativa de l’aire de las piscines cobertes no excedirà el
65% per protegir les superfícies de la formació de condensacions.

 El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en les seves normes NIDE sobre piscines, descriu al
seu punt 7. Condicions de disseny. Característiques i funcionalitat de piscines cobertes, el següent:
“ La humedad relativa del aire se mantendrá entre 55%-70% para evitar condensaciones.(...)   La
instalación de climatización cumplirá el Reglamento de Instalaciones térmicas de los edificios.”
Els diferents Reglaments autonòmics d’aplicació fins a la publicació del R.D 742/2013, eren
molt  variables  en  relació  als  límits  de  la  humitat  relativa  de  l’aire,  amb  valors  màxims
permesos que arribaven fins al 80%, com en els casos d’Andalusia i Galícia. A Catalunya el
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les
piscines d’ús públic, encara vigent per alguns dels aspectes regulats establia que la Humitat
Relativa era correcte si es trobava en el interval del 60-70%.  Aquest aspecte de la norma
catalana va ser d’aplicació fins l’any 2013.
Aquesta variabilitat no s’hagués donat,  si  fos un paràmetre amb un impacte directament
lligat a la salut dels usuaris.

 El propi R.D 742/2013 en la seva forma d’abordar els diferents paràmetres de qualitat  de
l’aigua i de l’aire, ens indica la major i menor vinculació dels paràmetres descrits a cada un dels
annexos, amb la salut dels usuaris.
Aquest Reial Decret al seu article 10 sobre Criteris de la qualitat de l’aigua i de l’aire, separa en dos
annexos els diferents paràmetres.
A l’annex I descriu els paràmetres de qualitat de l’aigua. Aquests poden tenir una afectació directa
per a la salut dels usuaris i es per això que la norma estableix condicions d’aquests paràmetres a
partir de les quals el vas de bany ha de ser tancat al públic fins a restablir els valor paramètrics de
qualitat.  En canvi al  seu annex II,  a on descriu els paràmetres de qualitat  de l’aire no estableix
condicions de tancament de vas. Podem interpretar aquest fet com que el legislador no ha trobat els
arguments suficients  per  vincular  aquests paràmetres  i  la  seva relació  directa   amb la salut  de
l’usuari. Probablement per estar aquests paràmetres més relacionats amb el confort i manteniment
de les instal·lacions que amb la salut, tal com queda redactat en altres normatives i textos tècnics.

B) Humitat relativa i control de qualitat.

El R.D 742/2013 en el  seu article 11 i  annex III  estableix per a la humitat  relativa,  una
freqüència diària d’anàlisi. 
D’altra banda l’article 9 del R.D estableix en el punt 3 que els equips utilitzats en els controls
de l’aigua de la  piscina  han de complir  la  norma UNE-ISO 17381 «Qualitat  de  l’aigua.
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Selecció i aplicació de mètodes que utilitzen equips d’assaig llestos per usar en l’anàlisi de
l’aigua» o una altra norma o estàndard anàleg que garanteixi un nivell de protecció de la
salut, almenys, equivalent,  i en el punt 4 que el titular de la piscina ha de disposar dels
procediments  escrits  dels  mètodes  d’anàlisi  in  situ  utilitzats  per  a  la  quantificació  dels
paràmetres i els límits de detecció o de quantificació.

El municipi d’Anglès ha sol·licitat el programa Pt06 de suport a la gestió de la salubritat de
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal,  des de l’any 2013 fins l’actualitat.

Dintre d’aquest programa es realitzen les analítiques de la qualitat d’aigua i de l’aire, amb la
metodologia establerta per la norma, amb aparells que compleixen la  UNE-ISO 17381 i que
són calibrats complint els requisits indicats en la norma ISO 17025.
Les dades analítiques obtingudes amb aquests aparells al llarg dels anys 2013,2014 i 2015
amb una freqüència mensual ens indiquen que el valor paramètric de la humitat relativa es
va sobrepassar en moments molt puntuals i amb una freqüència decreixent. En les darreres
17  analítiques  compreses  en  el  període  octubre  de  2014  fins  a  juny  de  2016  s’ha
sobrepassat el valor paramètric en una única analítica, en que es va sobrepassar en un
0,3%. 

PISCINA
MUNICIPAL

ANY DATA
HUMITAT
RELATIVA

VAS COBERT 2013 02/07/2013 63%
10/09/2013 60%
28/11/2013 74%

VAS COBERT 2014 05/02/2014 80%
06/03/2014 65%
01/04/2014 75%
07/05/2014 67%
03/06/2014 72.2%
01/07/2014 60.5%
18/09/2014 76.8%
31/10/2014 64.5%
25/11/2014 64.3%
22/12/2014 49.4%

VAS COBERT 2015 05/02/2015 51%
05/03/2015 47.5%
10/04/2015 51%
12/05/2015 58%
18/06/2015 63.5%
14/07/2015 64.5%
28/09/2015 47.7%
26/10/2015 57.8%
12/11/2015 57.91%
14/12/2015 56.5%

VAS COBERT 2016 19/01/2016 49.8%
17/02/2016 51.4%
07/03/2016 49.6%
07/04/2016 50.5%
11/05/2016 62.5%
01/06/2016 65.3%
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30/06/2016 62.1%

Tal com s’observa a la taula de resultats analítics el problema que existia a l’any 2013-2014
mai ha estat continuat al temps i actualment  ha millorat i es pot considerar controlat. 

Un cop avaluats els resultats i la seva evolució els darrers anys, us apuntem les següents
conclusions:

1.- Dels resultats obtinguts amb la metodologia i aparells oficials no podem concloure que hi
hagi un problema en relació a la Humitat Relativa a l’aire de la piscina.

2.- La millora observada al llarg dels anys, probablement basada en millores en la gestió i
maneig de la instal·lació, és la via correcte per resoldre els episodis esporàdics en que es
sobrepassa el valor paramètric.

3.-  Dipsalut  prioritza  el  suport  econòmic  als  ajuntaments  per  aquells  riscos  directament
lligats amb la salut de les persones i en funció del risc que suposen. La Humitat Relativa a
l’interior  d’una piscina coberta,  no es  un paràmetre sobre el  que Dipsalut  tingui  previst
actuar.

4.- Donat que estem parlant d’episodis puntuals que evolucionen satisfactòriament al llarg
dels anys, entenem que l’esforç ha de centrar-se en una major capacitació i formació del
personal  responsable de la gestió diària de la piscina, per tal  de conèixer  i  prendre les
mesures físiques i de gestió diària efectives, pel control de la Humitat relativa.

5.- Caldria estar segurs que l’aparell amb que es mesura la humitat relativa compleix amb la
norma UNE descrita al  llarg de l’informe. El seguiment diari  de la Humitat Relativa amb
aparells  acreditats  i  calibrats,  pot  aportar  nova  informació  que  faciliti  i  millori  la  gestió
d’aquest paràmetre.

Girona, 22 de juliol de 2016
El cap de l’Àrea de Protecció de la Salut
Xavier del Acebo Peña»

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Si em permets, avui hem rebut la resposta de Dipsalut sobre el tema de la deshumectadora que ja
havia sortit en diferents plens, et farem arribar còpia. Han elaborat un informe tècnic atès que se'ls
demanava una subvenció a través del PT-14, que és un programa de cessió de suport tècnic a
polítiques de municipals de protecció de la salut, i en relació amb això també han emès un informe. 
La senyora alcaldessa passa a llegir aquest informe d'alt descrit.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
L'informe l'ha fet un expert, que està avessat a fer informes d'aquest tipus. La conclusió és que no hi
ha risc per a la salut. També diu que la deshucmectadora és bona per al confort dels usuaris i per
manteniment de les instal·lacions, a més humitat més perjudici per al sistema de les piscines. Si
Dipsalut creuen que no cal, doncs, són ells que diuen que creuen que no cal, no obstant, amb els
alumnes que fan l´últim curs un tema que era humitats  degut  a la  compressió de l'aire,  doncs,
m'agradaria molt que em fessis arribar aquest estudi i jo des dels tallers de l'institut faré que els
nanos hi  treballin  per tal  que hi  treballin,  a  veure si  podem trobar alguna millora  de cara a les
persones.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Si en algun moment estem bé a nivell econòmic, baixem l'endeutament, potser 
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
A veure, el que fem, ho fem a fi de bé. Ja sempre ens havíem marcat, la regidora de sanitat sempre
ens havíem marcat, la humitat, humitat, que és el que va més malament pels pulmons, per les foses
nasals per les ungles, no ho sé, jo faré això amb l'informe aquest, l'agafaré, l'explicaré als meus
companys tant de l'institut com de fora de l'institut perquè es defineixin d'una vegada per veure si és
adient o no és adient posar una deshucmectadora dins la piscina.
Quina empresa és la que fa la neteja a la biblioteca?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ho fa la Montse Pèlach.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Li heu augmentat els horaris?
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
No.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En el darrer Ple vàrem parlar de les barraques de la carretera d'Osor, aquelles que hi ha a Perarnau,
i sembla que en alguna ocasió hi ha anat la policia, hi vaig passar abans-d'ahir i encara hi havia
gent.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
No s'ha fet res.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hem demanat diverses vegades els informes dels pèrits sobre les obres que s'han fet als vestidors
de la piscina i no els hem rebut.
Pren la paraula el senyor Toni Franco:
Ho té l'enginyer.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
L'informe, seria bo, si ens el poguéssiu passar.
Després, parlant de les humitats, els conductes d'aigua de la piscina coberta que es fan servir per a
les dutxes, el lloc d'unió que és fet amb coure, estany, doncs, com més humitat més es deforma, si
us hi fixeu, surten els verdets pels punts d'unió. Moltes piscines, perquè no els passi això, canvien el
coure, per tub de plàstic.
Després, com estan els tràmits dels veïns de la zona del Puigbell, per l'esfondrament que hi hagué a
l'estiu ara fa un any?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Mira, precisament es va donar trasllat a l'ACA perquè s'ho miressin, i avui ha vingut un tècnic de
l'ACA. Sembla que van amb el mateix sentit que els nostres tècnics.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Caurà sobre els veïns.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Com aquell, allà posa que és perillós, no sé si hi ha l'informe del tècnic que diu que és perillós, no sé
si advertir als veïns que vagin amb compte. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ja estan advertits.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Segur?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet.
No ho sé, si l'arquitecte no hagués fet l'informe, doncs, però diu que és perillós, em sembla haver
llegit que és perillós.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Estan advertits, és el mateix camí que hi havia a l'agost de l'any passat quan va rebentar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no, no en dubto, va ser el 8 d'agost, no?
Pren la paraula Antoni Franco:
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8 d'agost.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
8 d'agost, sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Respecte a les filtracions d'aigua que hi ha a la zona entre el carrer Ter i Antoni Gaudi, que ens vas
dir que es miraria, s'ha detectat d'on venen?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, encara no, hi ha molts temes 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, el Floricel serà d'un sentit o de dos sentits?
Pren la paraula la Senyora alcaldessa:
Doncs, farem una votació més endavant, però aquest cop serà diferent de les que hem fet fins ara,
cada persona del poble podria rebre un codi únic i a partir d'aquí votar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Es farà un referèndum, una votació, no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat;
Vàrem quedar amb els veïns que, quan estigués establer  com es podria fer,  hi  hauria diferents
opcions per a votar. Una de les coses que vàrem quedar, és resoldre el tema de l'aparcament d'allà
a  darrere  al  Pompeu i  veure  quina  vida agafa  aquella  zona,  però en cap cas farem una cosa
unilateral o sigui parlar amb els veïns. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El que si està clar, i això sí que crec que s'hauria de dir ara, que la comunitat educativa i els pares
dels alumnes del col·legi, són totalment contundents i voldrien seguir-ho per la seguretat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Els de l'AMPA he vist que també demanaven que les voreres fossin més amples.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després una altra cosa, no sé si seria bo que, de cara a les Gales, els voluntaris tinguessin una
assegurança pel que els pogués passar. Per les Gales, aquesta gent que col·laboren, amb les festes
que tinguessin alguna assegurança per a ells.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ho mirarem.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Amb l'assegurança de responsabilitat civil que paga l'Ajuntament, des de fa temps, d'alguna manera
també cobreix. També hi entren.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, en David se les ha estat repassant absolutament totes, perquè ara ja caducaven i a més a més,
doncs  s'ha  rescindit  el  contracte  d'assegurances,  i  l'ACM,  l'Associació,  Catalana  de  Municipis,
ofereix compra agregada de canals d'assegurances que surt molt més econòmic.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
La gespa del cementiri vell està molt seca, hi hauria algun sistema de mantenir-la regada aquests
dies que no plou? Al juliol,  generalment sempre solia passar això i «tenia que» anar algú de la
brigada a regar-ho.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El cementiri vell o el nou?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Perdó, el nou.
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
El cementiri té un problema de rec i tenia uns problemes d'unes pèrdues molt importants d'aigua, i
s'han estat reparant. També hi havia els aspersors que no funcionaven i ara l'empresa Moix, està
treballant per intentar que tots els recs funcionin correctament, no només els del cementiri nou, sinó
els del Canyo, els de can Cendra. Intentant que hi hagi un rec a Can Cendra i en tots els parcs i
jardins del poble. El problema que es secava la gespa, és degut a les altes temperatures i la falta de
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pre-rec, però això, segons els tècnics de jardineria Moix ho recuperarem ara, que hi posarem un pla
perquè, es regui periòdicament, cada dia o cada dos dies per recuperar la gespa.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ho dic perquè, quan als mesos de juliol i agost sempre hi havia previsions de que no plouria en
Bartomeu Carrillo ja es preocupava de que l'herba fos verda.
Pren la paraula el senyor Toni Franco:
Bé, nosaltres ens preocupem de que funcionin els aspersors i que sigui automàtic i que una persona
de la brigada no «tingui que» anar a regar amb la poca gent que tenim a la brigada.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Abans a la brigada hi havia poques persones i ara són set o vuit.
Tinc una altra pregunta que faig que és la següent:  Hem vist que als pobles de Sils,  Maçanet  i
Caldes s'han ajuntat per porta a terme el tema de la gent que ocupa cases i pisos, us hi penseu
afegir? 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
És probable que sí, ho hem d'estudiar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És una cosa que hi creiem. I després, em sembla que demà, la Diputació tornarà a treure una línia
per la subvenció de la gespa artificial. Seria bo que ens hi tornéssim a presentar.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, i tant. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Per part meva, cap més pregunta, no sé si els companys.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Per part meva, un parell de preguntes dirigides al senyor Franco i al senyor Bohigas, són quatre
preguntes que s'engloben en dos. Com està el tema de la Triassa-Girona, s'ha acceptat no s'ha fet
res? Carreteres.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Continua estant en estan bai.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Està igual, no han fet res encara.
Després, amb el tema de contribucions especials, pensem en una mica de caixa per si mai passa
quelcom?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Tenim una partida. 
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Dintre l'apartat de contribucions especials s'hauria de tenir una caixa pels diners que s'havien gastat
tornar-los a entrar a la caixa.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
A la caixa hi ha una partida reservada en el pressupost com sempre hi especifica de la quantitat
exacta d'aquests 200 i escaig mil €, i a la caixa, en aquests moments no hi tenim 600.000 €, sinó
que n'hi tenim bastants més, que per tant servirien pel que pugui ser, fer els pagaments. 
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
L'última seria: S'han fet unes obres al carrer Pompeu Fabra, en aquell tall, Pompeu Fabra vol dir
Triassa, Antoni Gaudi, Triassa. Allò estava afectat per un pla de vigilància de la carretera d'Anglès-
Girona,  POUM 03,  una part  d'això  ho  ha  fet  l'Ajuntament,  se  suposa,  ho han pagat  els  veïns,
l'Ajuntament ho entra dins el POUM, aquest famós? 
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Això ho ha fet l'Ajuntament, i no és un asfaltatge, sinó que és un fressat, per evitar que estigui ple de
bonys i en mal estat, el que s'ha fet és netejar i posar aquest fressat, compactar perquè la gent
pugui passar i pugui aparcar.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Això ho ha pagat l'Ajuntament, com ha costat més o menys? 
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
No tinc els números, perquè el fressat és gratuït, i s'ha de calcular, és una cosa que es va fer la
setmana passada i encara no tinc els números. Si vols quan ho tingui t'ho puc passar. M'agradaria
aclarir una cosa sobre la quantitat de gent que hi ha a la brigada que l'Espinet diu que som set o
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vuit, només som un més, que és el paleta, que a l'any anterior o quan hi éreu vosaltres. Només hi ha
una persona més, no set o vuit més.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, vàrem començar amb només un a la brigada.
Pren la paraula la senyora interventora:
No, aclarimm-ho, perquè hem incrementat plantilla, perquè sabem que estem molt restrictius. L'únic
que tenim és un peó que està en contracte de relleu de l'encarregat de la brigada que vàrem agafar.
Per tant, aquí que vols, el paleta es va jubilar em sembla que el 2012, que també estava en jubilació
parcial i tenia un relleu, però no es va amortitzar la plaça i em sembla que no hi ha ningú més nou. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I l'Urquia?
Pren la paraula la senyora interventora:
L'encarregat de la brigada estava a jornada completa i ara està al 50%.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I no podíem agafar ningú del SOC perquè devíem aquells diners.
Pren la paraula la senyora interventora:
Ja, però els del SOC, no són brigada.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Que treballen dins la brigada.
Pren la paraula la senyora interventora. 
Jo ho dic per a les plantilles, per què no s'ha cobert cap plaça més de la dita.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El que està clar és el que hi havia abans i el que hi ha ara. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Hi ha tres persones que no són brigada, són persones que treballen dos mesos en una àrea de
reinserció social. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El que seria bo és que els féssiu anar ben uniformats i calçats, perquè aquella mainada anava amb
sandàlies i li vaig dir, et faràs mal amb sandàlies.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Varen rebre una formació adient a càrrec de l'empresa contractada de prevenció de riscos laborals,
en el  moment  zero  en què varen començar.  Òbviament,  casc i  sabates especials  com duen la
brigada no els calen perquè no treballen amb coses que els puguin caure al cim. Tampoc és qüestió
d'anar amb xancletes, però tampoc són feines de risc.   
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Aquella nena, pobreta, va amb el que té.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Disposen  d'una  samarreta,  guants  i  tot  el  que  la  persona  de  prevenció,  que  és  l'empresa
contractada,  que  és  la  mateixa  que  tenim,  van  dir  des  del  primer  dia  que  no  és  obligat.
Malauradament, perquè ens agradaria poder continuar, perquè és positiu, però només treballaran
dos mesos.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És que no tenen allà on caure pobrets. I després com ha dit l'Esteve, mirar de fer caixa per si mai la
Generalitat us tornà a reclamar el milió d'euros de la Triassa, perquè poden venir qualsevol dia. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En David ja ens ha explicat que hi ha caixa.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
Volia preguntar, la font que s'ha instal·lat al parc de la font del Canyo, surt l'aigua just com surt de la
xarxa, potable, és un final de línia, queda allà, només surt l'aigua quan s'engega?
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Sí, en teoria sí.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
Aleshores, com està, el clor en aquell punt?
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
En principi està bé, però s'ha avisat a Aqualia que ho revisi amb les anàlisis que fa.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
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Un final de línia, igual que la zona del Pavelló, que també hi ha un altre final de línia que hi ha al fons
ben bé a la cantonada i llavors t'entra l'aigua just pel darrere, doncs també, queda tancat, nosaltres
ens ho vàrem mirar per fer un anell, que fes una ruta amb una canonada també just en allà, a veure
si estava previs, no? I vaig veure que en el pavelló en aquestes coses que s'està fent entra a 20
graus com estan les temperatures com es fan els registres?  
Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Sempre hi ha hagut el problema que comentes de que l'aigua quan arriba, arriba a una temperatura
bastant alta, però és que comentant-lo amb Aqualia, no té tampoc la solució.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Fer alguna instal·lació especial, s'ha d'anar per aquí.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Hi ha moltíssimes coses, gairebé tot el poble està malament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I esperat.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
En el Centre de Dia, la xarxa d'aigua potable també hi ha temperatures elevades i que també de tant
en tant, amb els avis s'ha d'estar una mica vigilant sobretot en aquests dies de calor que el clor
s'evapora. 
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
El tècnic que porta el tema dels registres del Centre de Dia, té l'ordre, ja la tenia d'abans, de que
quan trobi un registre que no és correcte, avisa i aleshores fan servir  aigua embotellada,  i  això
continua igual.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
Però sobretot, ens estem referint a tot aquell sector en aquell lloc que sembla que l'aigua està més
estancada, caldria que anés més de pressa, que corres més.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I l'altra, el ballat de la bassa.  
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ens  ho  mirarem  perquè  estan  surtin  molts  d'imprevistos,  cada  dia  descobrim  coses  noves  per
arreglar, i llavors anem prioritzant en funció del més greu. Sobretot sempre aconsellats pels tècnics. 

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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