
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ DEL PLE
Número: 9/2016
Caràcter: Extraordinari i Urgent
Data:  05.12.16
Horari: de les 18:00 fins les 18:22 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

ASSISTENTS

Àstrid Desset Desset, presidenta
Antoni Franco Caballé, regidor
David Bohigas Vilalta, regidor
Marta Triadó Margarit, regidora
Jordi Pibernat Casas, regidor
Cristina Ribas Duran, regidora
Sergi Riera Sau, regidor
Pere Espinet Coll, regidor
Montserrat Garriga Gimbernat, regidora
Anna Carrillo Oriol, regidora
Esteve Callís Prat, regidor

Sra. Sandra Pinos Martínez, secretària 
Sra. Leonor Martínez Lacambra, interventora

Excusen l'assistència:
Antoni Simón González, regidor
Josep Casadellà Turon, regidor

ORDRE DEL DIA:

1.- Pronunciament del Ple sobre la urgència.

2.- Revocació de l'acord plenari de data 22 de novembre de 2016 d'aprovació de la modificació de la
plurianualitat de les calderes de la Burés. 

1.-
  
TEMA: PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE EL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA DE
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.- 

Vist  la proposta presentada per la Sra Alcaldessa, que literalment diu:

=» 1. Atès que en data 7 de novembre de 2016 es va aprovar definitivament el Projecte d'obres per a
l'ampliació de l'espai museu vapor Burés, redactat per l'arquitecte Adrià Felip en data 16 de setembre
de 2016, amb un pressupost d'execució per contracte de 90.644,58€, i en el que es preveu l'execució
en dues fases independents i diferenciades. 

2. Atès que la Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament una subvenció  per a les obres de
restauració  i  conservació  d'immobles  d'interès  patrimonial  any  2016,  per  import  de  20.000€
corresponents al 55%, que caldrà justificar abans del 28 de febrer de 2017.
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3. Atès que mitjançant acord del plenari municipal de data 22 de novembre de 2016 es va aprovar el
següent acord per finançar amb una plurianualitat la totalitat de les obres projectades:

«PRIMER.-Aprovar l’autorització de la despesa en règim de plurianualitat, per tal de poder a terme la
licitació i contractació del projecte d’ampliació del museu Burés, d’acord amb la següent distribució:

Exercici Import (€) Aplicació pressupostària
2016 40.644,59 336 63201
2017 50.000,00 La que es designi al pressupost

SEGON.-  Condicionar el present acord d’autorització de despesa a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el Pressupost 2017.

TERCER.-  Delegar  en  la  Junta  de  Govern  Local  l’aprovació  de  l’expedient  de  licitació  de  la
contractació i  la disposició de la despesa que correspongui,  donant compte al Ple en la primera
sessió que celebri.»

4. Atès que, amb posterioritat a la concessió de la subvenció de la Diputació de Girona, en data 17
de novembre de 2016 es va publicar a l'oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de
Cultura de  la  Generalitat  de  Catalunya  (OSIC)  la  relació  de  les  sol·licituds  d'ajuts  proposades
provisionalment per a la seva concessió en relació a obres de restauració i conservació d'immobles
de notables valor cultural, essent l'Ajuntament d'Anglès el beneficiari de la concessió provisional per
l'acció «ampliació de l'espai del museu Vapor Burés» de 81.233,00 euros, en base a una memòria
valorada amb un pressupost  total de 219.842,41 euros.

A fi de finançar aquest segon projecte (138.609,41 euros) i tenint ja aprovat inicialment el Pressupost
per l'exercici 2017 sense haver contemplat aquesta despesa, es veu inviable econòmicament poder
sufragar el cost de tot el projecte tramès a Diputació de Girona. 

És per això que es considera viable que a l'exercici 2016 es pugui executar la fase I com a  projecte
individualitzat d'«arranjament de les calderes» amb un pressupost de 42.505,85 euros, ja que té prou
identitat per ser un únic projecte, i el qual es justificarà davant la Diputació de Girona en el marc de la
subvenció per a la restauració i conservació d'immobles d'interès patrimonial any 2016, abans del 28
de  febrer  del  2017.  I  d'altra  banda,  poder  dur  a  terme a  l'exercici  2017  la  totalitat  del  projecte
«ampliació de l'espai del museu Vapor Burés» per un import total de 219.842,41 euros. 

És per això que l'acord plenari adoptat en la sessió de data 22 de novembre de 2016 relatiu a la
plurianualitat  no té sentit  amb la concessió provisional d'aquesta nova subvenció de l'OSIC i  del
plantejament que s'acaba d'esmentar. 

I és urgent la seva revocació a fi de poder desenvolupar només la primera fase del projecte presentat
davant la Diputació de Girona i procedir a la seva justificació. 

Considerant doncs, la urgència que concorre per a procedir a l’adopció de l'acord que formen part de
l’ordre del dia de la sessió, atès que aquest acord s’ha d’adoptar i tramitar-se administrativament
abans de la finalització de l’exercici 2016 això justifica la convocatòria de la sessió extraordinària
urgent del ple i de conformitat amb el que disposen els articles 46.2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i , 98.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003,  de 28 d’abril,  així  com per l’article 79 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals aprovat pel R.D 2568/86, de 28 de
novembre, en virtut dels quals és requisit indispensable procedir a la ratificació del caràcter urgent de
la sessió com a primer punt del seu ordre del dia. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD : 

Ratificar el caràcter urgent de la sessió de data 5 de desembre de 2016»=
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VOTACIONS:
Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  favorablement  per  unanimitat  dels
assistents
A favor: CiU ( 4):  Àstrid Desset Desset,  Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i  Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (2) :  Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran,  PAU (4):  Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol, Esteve Callís Prat, i la CUP (1):Sergi Riera Sau.

<2.-
  
TEMA:Revocació de l'acord plenari de data 22 de novembre de 2016 d'aprovació de la modificació de la
plurianualitat de les calderes de la Burés. 

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

=»1. Atès que en data 7 de novembre de 2016 es va aprovar definitivament el Projecte d'obres per a
l'ampliació de l'espai museu vapor Burés, redactat per l'arquitecte Adrià Felip en data 16 de setembre
de 2016, amb un pressupost d'execució per contracte de 90.644,58€, i en el que es preveu l'execució
en dues fases independents i diferenciades. 

2. Atès que la Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament una subvenció  per a les obres de
restauració  i  conservació  d'immobles  d'interès  patrimonial  any  2016,  per  import  de  20.000€
corresponents al 55%, que caldrà justificar abans del 28 de febrer de 2017.

3. Atès que mitjançant acord del plenari municipal de data 22 de novembre de 2016 es va aprovar el
següent acord per finançar amb una plurianualitat la totalitat de les obres projectades:

«PRIMER.-Aprovar l’autorització de la despesa en règim de plurianualitat, per tal de poder a terme la
licitació i contractació del projecte d’ampliació del museu Burés, d’acord amb la següent distribució:

Exercici Import (€) Aplicació pressupostària
2016 40.644,59 336 63201
2017 50.000,00 La que es designi al pressupost

SEGON.-  Condicionar el present acord d’autorització de despesa a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el Pressupost 2017.

TERCER.-  Delegar  en  la  Junta  de  Govern  Local  l’aprovació  de  l’expedient  de  licitació  de  la
contractació i  la disposició de la despesa que correspongui,  donant compte al Ple en la primera
sessió que celebri.»

4. Atès que, amb posterioritat a la concessió de la subvenció de la Diputació de Girona, en data 17
de novembre de 2016 es va publicar a l'oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de
Cultura  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (OSIC)  la  relació  de  les  sol·licituds  d'ajuts  proposades
provisionalment per a la seva concessió en relació a obres de restauració i conservació d'immobles
de notables valor cultural, essent l'Ajuntament d'Anglès el beneficiari de la concessió provisional per
l'acció «ampliació de l'espai del museu Vapor Burés» de 81.233,00 euros, en base a una memòria
valorada amb un pressupost  total de 219.842,41 euros.

A fi de finançar aquest segon projecte (138.609,41 euros) i tenint ja aprovat inicialment el Pressupost
per l'exercici 2017 sense haver contemplat aquesta despesa, es veu inviable econòmicament poder
sufragar el cost de tot el projecte tramès a Diputació de Girona. 

És per això que es considera viable que a l'exercici 2016 es pugui executar la fase I com a  projecte
individualitzat d'«arranjament de les calderes» amb un pressupost de 42.505,85 euros, ja que té prou
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identitat per ser un únic projecte, i el qual es justificarà davant la Diputació de Girona en el marc de la
subvenció per a la restauració i conservació d'immobles d'interès patrimonial any 2016, abans del 28
de  febrer  del  2017.  I  d'altra  banda,  poder  dur  a  terme a  l'exercici  2017 la  totalitat  del  projecte
«ampliació de l'espai del museu Vapor Burés» per un import total de 219.842,41 euros. 

És per això que l'acord plenari adoptat en la sessió de data 22 de novembre de 2016 relatiu a la
plurianualitat  no té sentit  amb la concessió provisional d'aquesta nova subvenció de l'OSIC i  del
plantejament que s'acaba d'esmentar. 

Legislació aplicable 

Article  109  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d'octubre,  de  procediment  administratiu  comú  de  les
Administracions Públiques. 

Per tot això es proposa:

PRIMER.- Revocar l'acord aprovat en el plenari de data 22 de novembre de 2016 que literalment
estableix el següent:

«PRIMER.-Aprovar l’autorització de la despesa en règim de plurianualitat, per tal de poder a terme la
licitació i contractació del projecte d’ampliació del museu Burés, d’acord amb la següent distribució:

Exercici Import (€) Aplicació pressupostària
2016 40.644,59 336 63201
2017 50.000,00 La que es designi al pressupost

SEGON.-  Condicionar el present acord d’autorització de despesa a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el Pressupost 2017.

TERCER.-  Delegar  en  la  Junta  de  Govern  Local  l’aprovació  de  l’expedient  de  licitació  de  la
contractació i  la disposició de la despesa que correspongui,  donant compte al Ple en la primera
sessió que celebri.»

SEGON.- Comunicar  el  present  acord  als  Departaments  d'Urbanisme  i  Intervenció  als  efectes
oportuns.»

VOTACIONS:
Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  favorablement  per  unanimitat  dels
assistents
A favor: CiU ( 4):  Àstrid Desset Desset,  Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i  Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (2):  Jordi  Pibernat Casas i  Cristina Ribas Duran,  PAU (4):  Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol, Esteve Callís Prat, i la CUP (1):Sergi Riera Sau.

INTERVENCIONS:

Després que la Sra. Alcaldessa expliqui el contingut de la proposta, pren la paraula el Sr. Sergi Riera
per dir  que falten 80.000 euros, si quan fem l'aprovació del Pressupost ja queda reflectit,  sinó el
primer que s'haurà de er és una modificació. 
El Sr. David Bohigas li respon que no sap si es podrà rascar tot; a finals de desembre no ho podem
garantir. 
El Sr. Pere Espinet diu que ho veuen bé, que l'objectiu és que no acabi de caure. 
El Sr. David Bohigas li contesta que la nau 3 està bé, però que la nau 1 i 2 s'invertirà en temes de
seguretat. 
El Sr. Esteve Callís diu que s'hauria de tornar a agafar el tema de Vent Palou, que tenen els dos
locals, almenys que arreglin els teulats. 
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El Sr. David Bohigas li contesta que la tècnica jurídica s'ho està mirant. 

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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