
ACTA  DE LA SESSIÓ DE  PLE EXTRAORDINARI

Número: 12/2017

Caràcter: Extraordinari

Data:  20.12.2017

Horari: de 20:00  a 20:25 hores.

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

ASSISTENTS

Sra. Astrid Desset Desset, Alcaldessa
Sr. Josep Casadellà Turón, 1er Tinent d'Alcalde
Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent d'Alcalde
Sr. Antoni Franco Caballé, 3r Tinent d'Alcalde
Sr. David Bohigas Vilalta, Regidor d'Hisenda/Economia i Patrimoni
Sra. Marta Triadó Margarit, Regidora Benestar Social, Sanitat/Salut
Sr. Pere Espinet i Coll, Regidor
Sr. Esteve Callís Prat, Regidor

Sra. Anna Carrillo Oriol,Regidora
Sra. Montserrat Garriga Gimbernat, Regidora
Sra. Neus Moragas i Fontané,  Regidora de Promoció Econòmica i Turística, Fires
Sr. Sergi Riera Sau, Regidor

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

Excusen l'assistència:

Sr. Ernest Luz Aurich, Regidor

ORDRE DEL DIA:

1.-  Inadmetre  les  d'al·legacions  presentades  extemporàniament  i  aprovar  definitivament  les

Ordenances Fiscals per l'any 2018.

2.-  Aprovació  de la pròrroga de l'adhesió de l'acord marc subministrament elèctric  per  l'any

2018.

3.-  Aprovació de l'Aplicació de l'article 26 de la Llei  8/2006, de 5 de juliol,  de mesures de
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conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions

públiques de Catalunya al personal laboral de la Corporació. 

4.- Aprovar l'expedient de contractació de les obres de l'ARRU. 

5.- Ratificació de la dissolució del Consorci Ter Brugent.

6.-Donar compte de la resolució desestimatòria del Tribunal Econòmic Administratiu Central de

data 21 de setembre de 2017 en relació a la reclamació de l'IVA de la compra de la Burés.

7.-Donar compte de l'aprovació certificació número 1,  de les obres d’ampliació de voreres del

Barri Antic.

8.- Donar compte de l'aprovació certificació número 1, de les obres de pavimentació del carrer

Molí del Barri Antic (actuació núm. 4).

9.- Donar compte de l'aprovació certificació número 1,  de les obres del projecte del Text refós

de la rehabilitació i la coberta tancament del Museu Vapor Burés 3a. fase.

  1.-

TEMA:  Inadmetre les  d'al·legacions presentades extemporàniament i  aprovar  definitivament les
Ordenances Fiscals per l'any 2018.

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

=»Aquest Ajuntament, en compliment de les previsions contingudes en el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i  el  Reial  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, adopta els pertinents acords de modificació dels tributs
locals.

En  data  24  d'octubre  de  2017  es  va  aprovar  provisionalment  les  ordenances  fiscals  per
l'exercici 2018.

S'ha exposat al públic al BOP de Girona de data 30 d'octubre de 2017, el termini per presentar

al·legacions finalitzava en data 14 de desembre de 2017.

En data 15 de desembre de 2017 el  Sr.  Lluís  Tarrés Turon ha presentat  al·legacions a les

ordenances. 

Per tot  això,  i  de conformitat  amb el  Reial  Decret  Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel  que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es proposa a l’Ajuntament
l’adopció dels següents:
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A C O R D S

Primer-  INADMETRE les al·legacions presentades pel Sr. Lluís Tarrés Turon per extemporànies,
atès que les ha presentat fora de termini. 

Segon.- APROVAR definitivament la modificació de les ordenances fiscals següents:

1. IMPOSTOS:  

1.- Ordenança número 2: Impost sobre béns immobles, es modifiquen els següents articles:

- l’article 9è Bonificacions, punt 4, que queda redactat:

L’Ajuntament bonificarà un 90% de la quota íntegra de l’impost a favor dels immobles en els
que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de
l’ocupació  que  justifiqui  dita  declaració.  La  declaració  d’especial  interès  o  utilitat  pública
correspondrà al  Ple  de la  Corporació.  Aquesta bonificació  es  concedirà  prèvia  sol·licitud  del
subjecte passiu i un cop concedida tindrà validesa per quatre anys, sempre i quan l’immoble
bonificat mantingui el desenvolupament de l’activitat econòmica declarada d’especial interès o
utilitat municipal pel Ple. 

- l’article 9è, punt 5, apartat c) que queda redactat:

1. Que els ingressos bruts anuals per càpita de la unitat familiar no superin
els 8.000,00€.

La sol·licitud de bonificació ha d’anar acompanyada de:

1. fotocòpia compulsada del títol vigent de família nombrosa

2. certificat de convivència

3. fotocòpia de la última declaració de renda presentada davant de l’Agència Tributària,
dels membres de la unitat familiar, o en cas de no haver-la de presentar, certificat
emès  en  aquest  sentit  per  l’Agència  Tributària,  acompanyat  de  certificat  dels
ingressos totals percebuts en l’exercici  immediatament anterior i emès per l’òrgan
pagador corresponent.

El  termini  per  a  la  sol·licitud  de  la  present  bonificació  finalitzarà  l’últim  dia  del  termini  de
pagament de la voluntària.

2.- Ordenança fiscal número 3: Impost de Vehicles de Tracció mecànica

Es modifica l’article 4t. que queda redactat com segueix:

Article 4t.
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1. Estaran exempts d’aquest  impost  tots  els  vehicles  detallats  a  l’article
93.1  del  RD Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  Text  Refós  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

En el supòsit de l’exempció per a vehicles de mobilitat reduïda contemplada a la lletra e) de
l’article abans esmentat, caldrà justificar a l’Ajuntament prèviament aquest extrem per part de
l’interessat, mitjançant certificat de discapacitat emès per una autoritat competent, i justificar el
destí del vehicle.

1. S’estableix una bonificació del 25% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehi -
cles híbrids o bimodals (motor elèctric-gasolina, elèctric-dièsel o elèctric-gas).

2. S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehi -
cles amb emissió de CO2 de 0 g/km o que, en el cas d’utilitzar combustibles que produ-
eixin emissions de CO2, siguin exclusivament combustibles renovables d’origen no fòssil.

3. S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles històrics als que es refereix
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol. El caràc-
ter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per
l’òrgan competent de la Generalitat.

Per gaudir de les bonificacions previstes als apartats 2 i 3  s’haurà de presentar sol·licitud que
justifiqui els requisits necessaris, i a més a més caldrà acompanyar la següent documentació:

1. Fotocòpia permís de circulació.

2. Targeta tècnica del vehicle.

Per tal d’acreditar que es reuneixen les condicions per obtenir la bonificació, els interessats hau-
ran de presentar la corresponent sol·licitud a l’Ajuntament, acompanyades la fitxa de caracterís-
tiques del vehicle on quedi constància d’aquestes condicions. Les sol·licituds es podran presen-
tar durant el mes de gener de l’any en curs per als vehicles matriculats abans de l’1 de gener.
Per als matriculats durant l’exercici, es podrà sol·licitar durant tot l’any, però les bonificacions
que es concedeixin no tindran efectes fins a l’any següent.

Disposició transitòria: S’elimina

3.- Ordenança fiscal número 4: Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres.

S’elimina l’apartat k) de l’Article 3r. Bonificacions.

L’anterior apartat l) passa a ser l’apartat k

B) TAXES

1.- Ordenança número 7: Taxa per expedició de documents administratius

 A) A  l'article 7è. Tarifa:

EPÍGRAF  PRIMER: s’incorpora un punt 5  :

5. Certificat no inclòs en cap dels epígrafs d’aquesta Ordenança, amb informe tècnic 26,50 €

EPÍGRAF SEGON: Es modifiquen els següents punts:

7 Comunicació prèvia de primera ocupació edificis i locals/llicència de primera ocupació parcial:
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 Habitatge plurifamiliar, per unitat i inspecció  (màxim 122,26 €)        39,45 

 Habitatge unifamiliar, per unitat i inspecció        78,69

 Locals comercials amb superfície inferior a 100 m2, per unitat i inspecció        61,08

 Hotels, locals comercials amb superfície igual o superior a 100 m2, locals 

industrials i altres usos, per unitat i inspecció      122,26

Garatges, per plaça d’aparcament interior i inspecció (màxim 122,26 €)                 12,31

9. Anàlisi d'expedient de llicències:

-9.1 Comunicació prèvia            15,00

9.2 Obres majors i menors

Pressupostos fins a 6.000 €        40,00

Pressupostos de més de 6.000 € fins a 10.000 €      181,70

Pressupostos de més de 10.000 € fins a 35.000 €      211,95

Pressupostos de més de 35.000 € fins a 50.000 €      302,80

Pressupostos de més de 50.000 €      484,55

9.3 Comunicació canvi d’ús / llicència canvi d’ús a residencial.        78,69

10. S’elimina i es renumeren els següents:

10 Expedient de pròrroga de llicència d’obres menors i majors:

El 50% de l’import de tramitació del primer expedient

11 Visita inspecció legalització d’obres i altres expedients urbanístics (per visita) 265,00

12 Taxa per tramitació a iniciativa privada

a) modificació puntual 816,50

b) planejament derivat 1.104,00

13 Taxa per Tramitació d’instruments de gestió urbanística(art.113LIUC)  816,50

14 Parcel·lacions, reparcel·lacions, segregacions i divisions horitzontals:

1. Per cada parcel·la resultant de la llicència de parcel·lació derivada  de
l'execució d'un pla parcial:         
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          7,15

2. Per cada entitat resultant de la llicència de parcel·lació derivada d’altres
actuacions,  segregació o divisió horitzontal:

                     14,45

3. Certificat de no necessitat de llicència de parcel·lació, segregació o divisió
horitzontal.

Per cada entitat objecte de certificat:                       14,45

15 Tramitació expedients en SNU       816,50

16 Lliurament Placa de Gual         15,00

EPÍGRAF TERCER: S’incorpora un nou punt 3 i es renumera la resta, quedant:

3        Tramitació de llicència per armes d’aire comprimit, per unitat          16,22 

4 Qualsevol altre expedient o document que no estigui expressament tarifat     40,00

5 Oposicions, concursos i subhastes del personal. 

Per cada proposició per a prendre part en concursos o oposicions:

Del grup A1 o per assimilació 39,80

Del grup A2 o per assimilació 31,30

Del grup C1 o per assimilació 23,50

Del grup C2 o per assimilació 15,80

Del grup E o per assimilació 11,75

2. S’afegeix un punt 3 a l’article 9. Acreditament:

a) Un cop sol·licitada la llicència, la renúncia prèvia a la seva concessió/denegació comportarà
la devolució o anul·lació del 50% del seu import. La denegació de la sol·licitud de llicència, i
la renúncia un cop produïda la concessió, no comportarà cap devolució o anul·lació.

2.- Ordenança número 8: Utilització de l’escut municipal

Es redacta de nou l’article 1r, en aplicació de la normativa vigent

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa
per la utilització de l'escut del municipi, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
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3.- Ordenança número 9: Taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l’inici
de les activitats.

Es modifica l’article 4rt, que quedarà com segueix:

Article 4t. Base imposable i tarifes

La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:

Activitats incloses en el règim de llicència ambiental municipal                                   925,36€

Activitats incloses en el règim de llicència d’espectacles

Públics i d’activitats recreatives                                                                                      925,36€

Llicències municipals substantives no previstes en  els apartats anteriors        925,36€ 

Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia ambiental d’activitat             471,61€    

Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia

d’espectacles públics i d’activitats recreatives                                                        518,77€

Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia – baix risc                               270,07€    

Activitats incloses en règim de declaració responsable –innòcua       75,00€

Llicència d’espectacles de circ i establiments desmuntables                              307,66€    

Llicència d’espectacles de caràcter extraordinari                                             629,82€    

Comunicació prèvia d'espectacles de caràcter extraordinari     75,00€

Per a la venda d’articles de pirotècnia en locals que no comportin

l’ocupació de la via pública i siguin de caràcter temporal                                   338,27€

   

Actes  de  control  inicial  de  les  atraccions  dels  firaires,  per  una  Entitat  Col·laboradora  de
l'Administració (ECA)

a instància de part:

- per cada atracció no mecànica                    30€

- per cada atracció mecànica 38€

C) Per aquelles activitats que no han sol·licitat llicència o no han efectuat comunicació prèvia
abans de l’inici de l’activitat, la quota s’incrementarà en un 60% d’aquella que els correspondria
pagar si la llicència hagués estat sol·licitada o la comunicació presentada prèviament.
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D) Els trasllats d’establiments i les modificacions que suposin canvis substancials respecte la
llicència concedida i els canvis de titularitat satisfaran el 50 per 100 dels drets assenyalats
anteriorment.

E) En qualsevol cas, les ampliacions d’activitat satisfaran el 50 per 100 dels drets assenyalats
en l’import de la tarifa.

F) Les ampliacions de superfície satisfaran el 50 per 100 dels drets assenyalats en l’import de
la tarifa que li correspondria, tenint en compte la superfície ampliada.

G) Les segones verificacions extraordinàries, satisfaran les quotes següents:

G.1.) Activitats en què, per motius no justificats per l’interessat, es requereixi realitzar més d’una
de comprovació i verificació de mesures correctores de la llicència o autorització:

1. Per cada inspecció addicional 50,00€

G.2.)  Verificacions  sol·licitades  pel  denunciant,  en  expedients  de  denúncia,  en  les  quals  es
comprovi que no s’han adoptat les mesures correctores:

1. En concepte d’inspecció tècnica municipal 50,00€

G.3.) Verificacions de control periòdic, quan la inspecció generi més d’una inspecció, motivada
per causes imputables a l’interessat:

a. Per cada inspecció, exclosa la primera 50,00€

H) Les activitats empresarials iniciades per subjectes passius o per persones que provinguin de
l’atur, satisfaran el 50% dels drets assenyalats en els apartats A) i B).

I) Les activitats iniciades per subjectes passius o persones que tinguin un grau de disminució
igual o superior al 33%, les iniciades per dones emprenedores majors de 35 anys i les iniciades
per persones joves menors de 35 anys, satisfaran el 50% dels drets assenyalats en els apartats
A) i B).

J) Les activitats comercials que s’iniciïn dins la zona de les Naus Burés satisfaran una quota del
70%.

Per gaudir de la reducció contemplada als apartats H) i I), el subjecte passiu haurà de sol·licitar-
ho expressament, aportant la documentació.

S’entendran  subjectes  inclosos,  en  la  present  taxa,  els  despatxos  i  gabinets  dels  metges,
advocats i altres activitats de caràcter anàleg així com també l’exercici de qualsevol activitat
industrial o comercial, dins aquest terme municipal, encara que no tinguin establiment obert al
públic.

4.- Ordenança número 14: Utilització i prestació de serveis a les instal·lacions municipals:

A) Es modifica l’article 7è Quota tributària,

Punt 1.1 PISCINA MUNICIPAL

EPÍGRAF 2. UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS: ABONAMENTS

Es modifiquen les següents quotes:
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             CONCEPTE                                                                                                                 QUOTA €  

7 Abonament trimestral familiar (4 persones) –permanència mínima 2 trimestres
67,50

7.1 Persona addicional abonament trimestral familiar     + 2,50

7.2 Persona de menys abonament trimestral familiar      - 2,50

8 Abonament trimestral > 25 anys –permanència mínima 2 trimestres- 50,00

9 Abonament trimestral > 18 anys fins a 25 anys –permanència mínima 2 trimestres-
37,50

10 Abonament trimestral < 18 anys –permanència mínima 2 trimestres- 31,50

S’afegeixen les següents:

19 Abonament estiu familiar (4 persones)             120,00

19.1 Persona addicional abonament estiu familiar     + 4,00

19.2 Persona de menys abonament trimestral familiar  - 4,00

20 Abonament estiu > 25 anys    90,00

21 Abonament estiu > 18 anys fins a 25 anys      67,00

22 Abonament estiu< 18 anys -    57,00

S'afegeixen els punts següents d'aquest mateix epígraf:

23 Abonament estiu (01/06 al 30/09) jubilat familiar(màxim 

2 persones jubilades)   63,00

24 Abonament estiu (01/06 al 30/09) jubilat individual   57,00

EPÍGRAF 3. UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS: ENTRADES INDIVIDUALS

           CONCEPTE                                                                                                            QUOTA €    

1 Nens 4 a 14 anys (cada entrada) 3,00

2 Juvenil 14 a 25 anys (cada entrada) 4,00

3 Adults (cada entrada) 6,00

4 3a. Edat (cada entrada) 3,00

5 Entrada familiar (dos adults+2 nens) 12,00

6 Preu entrada casal 
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6.1 Organitzat a Anglès (cada nen/mes) 5,00

6.2 Organitzat fora d’Anglès (cada nen/mes) 5,50

EPÍGRAF 4. CURSETS de NATACIÓ

a) Preus mensuals de dilluns a divendres

           TIPUS CURSET                                                                              SOCIS               NO SOCIS  

1 Preinfantil (2 a 3 anys) 1 dia 14,50 29,00

2 Preinfantil (2 a 3 anys) 2 dies 23,50 47,00

3 Infantils (+3 a 12 anys) 1 dia 13,50 27,00

4 Infantils (+3 a 12 anys) 2 dies 21,50 43,00

5 Infantils (+3 a 12 anys) 3 dies 34,50 69,00

6 Juvenils (+12 a 18 anys) 1 dia 13,50 27,00

7 Juvenils (+12 a 18 anys) 2 dies 21,50 43,00

8 Juvenils (+12 a 18 anys) 3 dies 34,50 69,00

9 Adults (+18 a 65 anys) 1 dia 14,00 28,00

10 Adults (+18 a 65 anys) 2 dies 22,50 45,00

11 Adults (+18 a 65 anys) 3 dies 35,00 70,00

12 Jubilats (+ 65 anys) 1 dia 6,10 12,20

13 Jubilats (+ 65 anys) 2 dies 9,70 19,40

14 Jubilats (+ 65 anys) 3 dies 15,80 31,60

b) Preus mensuals dissabtes

           TIPUS CURSET                                                                              SOCIS               NO SOCIS  

1 Preinfantil (2 a 3 anys) 1 dia 15,00 30,00

2 Infantils (+3 a 12 anys) 1 dia 14,00 28,00

3 Juvenils (+12 a 18 anys) 1 dia 14,00 28,00

4 Adults (+18 a 65 anys)  1 dia 14,50 29,00

a. Preus classes col·lectives escolars.

1. Col·lectius escolars d’Anglès (cada entrada) 1,50 €

2. Col·lectius escolars fora d’Anglès (cada entrada) 2,00 €

b. Classes particulars
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           CONCEPTE                                                                                    SOCIS               NO SOCIS  

a) Classes particulars (preu per sessió) 18,00 25,00

c. Cursos intensius

           CONCEPTE                                                                                    SOCIS               NO SOCIS  

1 Curs intensiu de 4 sessions setmanals 45,50 91,00

2 Curs intensiu de 5 sessions setmanals 56,00 112,00

EPÍGRAF 5. ACTIVITATS DIRIGIDES (preu mensual)

           CONCEPTE                                                                                    SOCIS               NO SOCIS  

1 Aiguagym 1 dia 14,30 28,60

2 Aiguagym 2 dies 23,00 46,00

3 Aiguagym 3 dies 36,70 73,40

4 Activitats de sala 1 dia 15,00 25,00

5 Activitats de sala 2 dies 25,00 40,00

6 Activitats de sala 3 dies 35,00 60,00

Punt 1.3 LOCAL POLIVALENT I MUSEU VAPOR BURÉS:

EPÍGRAF 1. LOCAL POLIVALENT, s'afegeix el punt 3

EPÍGRAF 2. MUSEU VAPOR BURÉS

           CONCEPTE                                                                                                                QUOTA  

1 Entrada individual 3,00€

2 Entrada grups (10 persones) 25,00€

4.- Ordenança número 16: Taxa per utilització privativa o aprofitament del domini públic local

A) S'anul·la el punt 2 de l’article 2on., per no correspondre, i el punt 3 passarà a ser el punt 2,
quedant redactat com segueix: 

Article 2n. Fet Imposable

- Constitueix el fet imposable de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
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del domini públic local, per qualsevol dels fets establerts a l’apartat 3 de l’article 20
de la R.D.LEG 2/2004 text refós Llei Reguladora Hisendes Locals. i que estan recollits
en les seves tarifes establertes en aquesta ordenança fiscal.

- L’exacció d’aquestes taxes es compatible amb d’altres taxes que estiguin establertes
o  es  puguin  establir  per  la  prestació  de  serveis  o  la  realització  d’activitats  de
competència local.

B) Es modifica l’apartat 2 de l’article 6è. “Quota tributària”, i queda redactat com segueix:

1- OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

           CONCEPTE                                                                                                           QUOTA(€)  

1 Pel mercat setmanal ml/dia(diumenge i/o dimecres) 0,90

2 Per venedors d’altres mercaderies, per m2 o fracció i dia 0,50

3 Per  taules i  cadires de bars  i  cafès ocupació de màxim 5 taules i  20 persones      
300,00€/any

4 Per taules i cadires de bars i cafès, entre 6 i 12 taules, amb un màxim de 48 persones

  500,00€/any

5 Per  taules i  cadires de bars  i  cafès,  ocupació amb més de 12 taules,  per  taula      
50,00€/any

6 Per bústies o caixers permanents quan permetin només l’ingrés, per cada any
109,00

7 Per caixers automàtics diferents dels anteriors que permetin la retirada de fons

i altres operacions, per cada any 164,00

8 Per  ocupació  amb parades,  instal·lacions  i  atraccions mecàniques  per  fires,  preu per
ml/dia         6,00

9 Per ocupació amb parades de venda de petards €/m2/dia 22,00

10 Per ocupació amb parades durant les Gales:

Bars i xurreries. €/ml 36,50

Parades grans (per adults) €/ml 29,50

Parades petites(infantils) €/ml 22,00

Parades en general (tómboles) 18,50

Parades d’artesania i altres 18,50

11 Quiosc a la via pública (fix):

Per metre quadrat o fracció d’ocupació i mes 4,50

12 Altres ocupacions a la via pública, per metre quadrat o fracció i dia 0,50

L’ajuntament podrà establir convenis amb els contribuents d’aquesta taxa, per tal d’ajustar la
tarifa segons les característiques d’ocupació en cada cas.
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L’ocupació de la via pública al casc antic amb taules i cadires contemplada en els apartats 3, 4 i
5 anteriors tindran una bonificació del 95% de la quota resultant

Per les ocupacions tramitades i no realitzades efectivament per causes justificades es liquidarà
el 50% de la quota líquida, en concepte de despeses de tramitació administrativa

2- GUALS

Per cada gual, rebaix de vorera, placa o reserva d’aparcament per entrada de vehicles

           CONCEPTE                                                                                                           QUOTA(€)  

1 En habitatges unifamiliars, per cada ml o fracció 6,50

2 En habitatges plurifamiliars, garatges de pupil·latge i altres aparcaments

col·lectius, cada vehicle/plaça. 6,50

3- PER TALL DE LA VIA PÚBLICA

           CONCEPTE                                                                                                           QUOTA(€)  

1 Tall de via pública per a cada sol·licitud 40,00€

2 Tall de via pública

a) Fins a 1 hora 3,00€

b) de més de 1 hora fins a 3 hores 8,00€

c) de més de 3 hores 8,00 € + 2€ addicionals per cada hora o fracció d’excés

3 Tall parcial de via pública

a) Fins a 1 hora 1,50€

b) de més de 1 hora fins a 3 hores 4,00€

c) de més de 3 hores 8,00 € + 1€ addicionals per cada hora o fracció d’excés

La quota total a pagar serà el resultat de sumar la quota tributària i la tarifa corresponent a la
durada del tall. En els casos en què el tall el sol·licitin persones o entitats que promoguin el
foment de la vida cultural, social i lúdica al carrer per a la realització d’activitats de caire cultural
i  de foment  d’activitats  esportives,  lúdiques,  culturals  i  de foment  de valors  festius  que es
desenvolupin a la via pública, la quota a pagar serà zero.

5.- Ordenança número 23: Taxa per la prestació de serveis propis del centre de dia per a la gent
gran

Suspendre la taxa 23 del Centre de dia, mentre estigui vigent el conveni de delegació per a la
gestió del Centre de dia amb el Consell Comarcal 
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6.- Ordenança número 25: Taxa per control i tinença d’animals 

S’afegeix un punt 3 a l’article 4rt. “Tarifes”

3. Llicències per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment

perillosos (RD 287/02, de 22 de març) 30,00€/cada un

C) PREUS PÚBLICS

1-  Ordenança número 20: Reguladora dels preus públics

A l’apartat de tarifes, s'afegeixen les següents:

20.3. Visites guiades:

             CONCEPTE                      QUOTA €  

3 Per grups escolars infantils, per assistent        2,00

20.4. Visites teatralitzades:

             CONCEPTE                      QUOTA €  

1 Per cada persona(*) 8,00

(*)es requerirà un mínim de persones per visita

QUART.- Publicar íntegrament les ordenances modificades al BOP i notificar als interessats, les quals
entraran en vigor el dia 1 de gener de 2018 i regiran mentre no s'acordi la modificació o derogació.«

Cinquè.- PUBLICAR en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el text íntegre
de les ordenances fiscals aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener del 2018 i
regiran mentre no s’acordi la modificació o derogació.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

El dia 15, quan ja s'havia esgotat el termini, el termini era fins el dia 14, es va presentar una
al·legació,  en  aquest  cas  pel  senyor  Lluís  Tarrés  Turon  referent  a  la  zona  industrial,   la
inadmetem per extemporània, el que no treu que es demana que és una bonificació que no
s'ajusta ven bé a la finalitat  de la bonificació que hi  ha, doncs s'estudiarà i  es treballarà i
s'analitzarà i es veurà les necessitats que tenen a la zona industrial de cares a les properes
ordenances fiscals.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Nosaltres,  com ja varem dir  en el  Ple passat,  ens absteníem esperant  per  veure si  alguns
vilatans  fessin  alguna aportació  positiva.  Paral·lelament  a  això,  amb el  regidor  d'Hisenda li
varem enviar un escrit amb les coses que ens agradaria que es fessin en aquell apartat que
varem reflectir,  això va ser el 24 de novembre.

VOTACIONS:

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable  
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A favor (7): CiU (4):  Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas
Fontané, 
Abstencions(5):  PAU (4):  Pere Espinet Coll,  Montserrat Garriga Gimbernat,  Anna Carrillo Oriol  i
Esteve Callís Prat; CUP (1): Sergi Riera Sau.

2.-

TEMA: Aprovació de la pròrroga de l'adhesió de l'acord marc subministrament elèctric per l'any 2018.

Vist la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra. Astrid Desset, que literalment diu:

=»Identificació de l’expedient

Pròrroga al contracte de l'ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D1 DE L’ACORD MARC DE

SUBMINISTRAMENT  D’ENERGIA  ELÈCTRICA  AMB  DESTINACIÓ  A  LES  ENTITATS  LOCALS  DE

CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA

ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05). fins a finals de 2018.

Antecedents

El passat 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la  pròrroga del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (expedient 2015.05-D01),  per un termini de dotze mesos, des de l’1 de
gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018.  

De conformitat amb els acords adoptats, les condicions de prestació del servei seguiran sent les
mateixes i que, d’acord amb els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que
regeixen el contracte en qüestió, es determinen uns preus per l’any 2018 en el següent detall:
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*Domiciliant els pagaments s’aplica un descompte del 1,5 % en els preus del terme d’energia.
Tots els preus detallats en aquesta taula no inclouen l’IVA ni cap altre impost.

Vist l'informe favorable de l'enginyer tècnic de data 30 de novembre de 2017.

Fonaments de dret

Primer.-  Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil  de
contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del
CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen
el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de  contractes  del  sector  públic,  en  especial  articles  198  en  relació  al  156  respecte  a
l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de
vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable. 
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en
matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats
locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.

Resolució

Per tot això,  i d’acord els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats

anteriorment, es proposa al Ple:
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ACORD:

Primer.- Que el l'Ajuntament d'Anglès prorroga l'adhesió al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1)
de  l’Acord  marc  de  subministrament  d’energia  elèctrica  destinat  a  les  entitats  locals  de
Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2018 al
31  de  desembre  de  2018,  d’acord  amb  el  següent  detall  de  condicions  econòmiques
especificades per lots i tarifes, Preus de  terme d’energia:

«=
INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Es  molt  senzill,  es  tracta  de  prorrogar  un  acord  marc  que  ja  existeix,  el  contracte  és  de

l'Associació  Catalana  de  Municipis  i  que  ens  permet  gaudir  d'unes  tarifes  d'electricitat  i

subministrament elèctric avantatjoses per a tots els ens i organismes locals de Catalunya, els

quadres, estan en l'acord, hi heu tingut accés, si algú vol preguntar quelcom?.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet: 

El  nostre  grup  està  d'acord  amb aquesta  proposta  perquè,  es  va  iniciar  quan  l'Esteve  era
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regidor de Hisenda, per tal d'obtenir la quota elèctrica més barata. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Val a dir, que és un acord promogut per l'Associació Catalana de Municipis. No per un equip de

govern. Això, és així per a tots els ajuntaments des que varen néixer .

VOTACIONS:

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

A favor (12): CiU (4):  Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas
Fontané, PAU (4): Pere Espinet Coll,  Montserrat Garriga Gimbernat,  Anna Carrillo Oriol  i  Esteve
Callís Prat; CUP (1): Sergi Riera Sau.

3.-

TEMA:  Aprovació  de l'Aplicació  de l'article  26 de la  Llei  8/2006,  de 5 de juliol,  de mesures de
conciliació  de  la  vida  personal,  familiar  i  laboral  del  personal  al  servei  de  les  administracions
públiques de Catalunya al personal laboral de la Corporació. 

Vist la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra. Astrid Desset, que literalment diu:

Antecedents

Vist que l'article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal,

familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya preveu el següent:

«Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions

Les persones a les quals s'aplica aquesta llei poden gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la

jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits

següents:

a) Per a tenir cura d'un fill o filla menor de sis anys, sempre que se'n tingui la guarda legal.

b) Per a tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat

retribuïda, sempre que se'n tingui la guarda legal.

c) Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat

o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser

autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.

d) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l'assistència

social íntegra.»
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Atès que la Disposició addicional Primera de la citada Llei estableix en relació a l'aplicació al personal

laboral  de  les  administracions  públiques  el  següent:  «Les  mesures  establertes  per  aquesta  llei  són

aplicables  al  personal  laboral  de  les  administracions  públiques  d'acord  amb el  que  estableixen  els

convenis col·lectius corresponents, per als quals aquesta llei esdevé principi orientador.»

Atès que aquesta mesura no consta aprovada pel personal laboral de l'Ajuntament, es proposa la seva

aprovació. Per aquest motiu l'equip de govern va convocar el passat 13 de desembre de 2017 a la mesa

de negociació de l'Ajuntament que va aprovar per unanimitat l'aplicació de l'article 26 de la Llei 8/2006

al personal laboral. 

Per tot això es proposa:

PRIMER.- Aplicar al personal laboral de l'Ajuntament d'Anglès l'article 26  Llei 8/2006, de 5 de juliol, de

mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions

públiques de Catalunya preveu el següent:

«Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions

Les persones a les quals s'aplica aquesta llei poden gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la

jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits

següents:

a) Per a tenir cura d'un fill o filla menor de sis anys, sempre que se'n tingui la guarda legal.

b) Per a tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat

retribuïda, sempre que se'n tingui la guarda legal.

c) Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat

o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser

autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.

d) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l'assistència

social íntegra

SEGON.- Notificar el present acord als representants sindicals, i al Departament de Treball. «=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Aquí  no tinc l'acord però podem resumir  entre en Josep,  la secretària i  jo:  Es tracta d'una

treballadora laboral que demana gaudir dels mateixos permisos per maternitat o reduccions de

jornada que poden gaudir els funcionaris i nosaltres ho veiem molt correcte, vull dir, que no hi

haguessin diferencies, aquest seria el resum. Ho sento, si vols afegir quelcom o la Sandra o la
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Leo volen donar més detalls, és que no tinc l'acord en la pre-acta. Si ho pots dir si us plau. 

Pren la paraula la senyora secretària:

Es tracta d'una reducció bonificada en la qual es treballa un ters menys, fins un 80 per cent, o

bé es treballa un 50% i es rep la reducció fins el 60 per cent. Això, es en els cas de cura de

menors i  també en els  casos  de persones que tenen discapacitació  o  en casos de dones

maltractades. Això, s'aplica conforme a la Llei de forma automàtica per als funcionaris públics i

hi ha una disposició addicional a la Llei que diu que si és fa de forma expressa també es pot

arribar a aplicar als laborals. Doncs, hi ha aquesta intenció per l'equip de govern.  Doncs, tenir-

ho en compte per a la seva aprovació. El dilluns passat amb els membres del sindicat hi va

haver una reunió i es va aprovar per unanimitat, hi ara caldria que ho ratifiquéssiu en aquest

Ple. 

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Nosaltres voldríem preguntar si es per un cas o ja serà per a tots.

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:

Per a tots. S'ha iniciat per un cas, però serà per a tots. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Hi seria pel Laboral i el funcionari, per a tothom.

Pren la paraula la senyora Secretària:

Els funcionaris ja ho tenim per Llei.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I ara hi entrarien  els laborals? Doncs, estem d'acord amb la proposta.

VOTACIONS:

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

A favor (12): CiU (4):  Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas
Fontané, PAU (4): Pere Espinet Coll,  Montserrat Garriga Gimbernat,  Anna Carrillo Oriol  i  Esteve
Callís Prat; CUP (1): Sergi Riera Sau.

4.-

TEMA:  Aprovar l'expedient de contractació de les obres de l'ARRU.

Vist la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra. Astrid Desset, que literalment diu:

=»Identificació de l'expedient
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Aprovació  de  l'expedient  de  contractació  de  la  redacció  de  projecte  i  execució  d'obres  de

reforma dels habitatges del Carrer Fàbriques núm. 5-19 i 8-18 d'Anglès.

Antecedents

1.  El  Ple  d'aquest  Ajuntament,  en la  sessió  ordinària  del  dia  22 de novembre de 2017 va

aprovar el  conveni de l'acord de la comissió bilateral celebrada el 16 d'octubre de 2017, relatiu

a  l'àrea de regeneració i renovació urbana «colònia Burés» d'Anglès signada en el marc de la

pròrroga  del  Pla  Estatal  de  Foment  de  lloguer  d'habitatges,  la  rehabilitació  edificatòria  i  la

regeneració i renovació urbanes 2013-2016, anualitat 2017, signat pel Ministeri de Foment, la

Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Anglès.

2. Els serveis tècnics municipals han fet un estudi de les obres més necessàries de reparació

dels  habitatges  carrer  Fàbriques  5-15 i  8-18 d’Anglès,  relatives  a  la  teulada,  les  façanes  i

escales, i en el que es posa de manifest la necessitat de passar les corresponents inspeccions

tècniques d'eficiència energètica. Tot plegat s'ha recollit en un avantprojecte que compta amb

un pressupost dels costos totals que el compliment d'aquestes obligacions podrien comportar,

de 568.410,29 € (IVA inclòs).

3. Consta a l'expedient el plec de clàusules administratives que han de regir aquest contracte,

degudament informats per la secretària i la interventora municipals.

4. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa genèrica del Ple del dia 14 de desembre

de 2017.

Fonaments de dret

1. De conformitat amb l'article 124.1 del Text Refós de la Llei  de Contractes del Sector

Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la contractació té

caràcter excepcional i es justifica per la manca de mitjans de la Corporació.

2. Aquesta actuació compta amb el finançament d'un 35% del seu cost per les Ajudes a la

Regeneració  i  Renovació  Urbana  (ARRU)  del  Ministerio  de  Fomento,  pròrroga  de  la

convocatòria de l'any 2016, i d'un altre 35% per l'Agència Catalana de l'Habitatge; en

ambdós casos referits als costos sense IVA.
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3. Considerant que l’article 110.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP- (EDL

2011/252769) disposa que els expedients de contractació podran ultimar-se fins i tot

amb l’adjudicació i formalització del corresponent contracte, tot i quan la seva execució,

ja es realitzi en una o en diverses anualitats, hagi d’iniciar-se en l’exercici següent. A

aquest efecte podran comprometre’s crèdits amb les limitacions que es determinin a les

normes pressupostàries de les distintes Administracions Públiques subjectes a aquesta

Llei.

4. El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres tal com estableix

l'article 6 del Text Refós de la Llei  de Contractes del  Sector Públic,  aprovat pel  Reial

decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

5. En  quant  a  la  forma  i  procediment  d'adjudicació  del  contracte,   es  recomana  el

procediment obert amb l'oferta més baixa i el termini d'execució com a criteris objectius

d'adjudicació d'acord amb l'article art.150 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público.

6. Considerant que de la Disposició addicional segona del TRLCSP citat es desprèn que

corresponen  al  Ple,  com  a  òrgan  de  contractació,  les  competències  respecte  dels

contractes  d’obres,  de  subministrament,  de  serveis,  de  gestió  de  serveis  públics,

contractes administratius especials, i contractes privats quan el seu import superi el 10%

dels recursos ordinaris del pressupost municipal o la quantia de sis milions d’euros, i els

de caràcter plurianual de durada superior a quatre anys, o quan l’import acumulat de

totes les seves anualitats superi els límits indicats.

Considerant que l'art.22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del

Règim  Local  permet  delegar  determinades  atribucions  del  Ple  de  la  Corporació  en

l'Alcaldia i a la Junta de Govern Local. En els mateixos termes es pronuncien els articles

23.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós

de les Disposicions Legals vigents en matèria i Règim Local, i l'art.51.1 del Reial Decret

2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Resolució

Per tot l'exposat, i en virtut de les competències conferides per la legislació vigent, en relació a

la Disposició Adicional 2a  del TRLCSP,  se sotmet als membres del Ple, l'adopció del següent:
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ACORD

PRIMER.- Aprovar l'Avantprojecte d'obres de reforma dels habitatges del carrer Fàbriques núm.5-

15 i 7-19 d'Anglès, de data juny de 2017 redactada pels serveis tècnics municipals.

SEGON.-  Aprovar l'expedient per a la contractació de la redacció de projecte i execució de les

obres de reforma dels habitatges del Carrer Fàbriques 5-19 i 8-18 d'Anglès, aprovant a l'efecte

els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir-lo.

TERCER.- Aprovar  la tramitació anticipada de la despesa corresponent a 568.410,29 € que

anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 1522 65000 ARRU.- Carrer Fàbriques, prevista pel

pressupost  de l'any  2018,  condicionant l'adjudicació  del  contracte a  la  condició  suspensiva

d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions que se'n derivin.

QUART.-  Delegar  a  la  Junta  de  Govern  Local,  la  facultat  de  contractació  d'aquestes  obres,

actuant com a òrgan de contractació, inclosa expressament la facultat de resoldre els recursos

de reposició interposats contra els actes dictats per l’òrgan delegat. No obstant això, el Ple es

reserva la facultat d’avocar en qualsevol moment l'esmentada competència tot i trobar-se en

tràmit de debat al si de la Junta de Govern Local. La Junta de Govern donarà comptes al Ple dels

acords que adopti.

CINQUÈ.-Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert amb el

preu i el termini d'execució com a criteris d'adjudicació, i tramesa ordinària.

SISÈ .- Publicar anunci de licitació al B.O.P, a l'efecte d'obrir el termini de presentació d'ofertes.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

L'àrea de Regeneració i  Renovació Urbana ja en varem estar parlant  el  Ple anterior  varem

aprovar  aquest  conveni  que  de  l'acord  de  la  comissió  bilateral  que  es  va  celebrar  el  16

d'octubre i en el qual varem signar el Ministeri de Foment, l' Agencia  Catalana d'Habitatge i

l'Ajuntament, i ara els serveis tècnics han fet un estudi més detallat  però, fa falta el projecte, el

projecte que acabarà de donar en detall tol el que s'ha de fer i executar aquestes obres. El que

farem és licitar en primer lloc, perquè no disposem de molt temps, les obres s'han d'acabar

l'any vinent, que ja hi som com aquell qui diu. La idea és licitar la redacció del projecte i licitació

d'obres al mateix temps, l'empresa que guanyi, tindrà que redactar primer el projecte i després

executar. Dit això, aquí és tractaria simplement d'aprovar aquest avant-projecte dels serveis
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tècnics i aprovar també l'expedient per a la contractació de la redacció del projecte i execució

d'obres i  aprovar la tramitació anticipada de la despesa que anirà a càrrec d'una aplicació

pressupostària que ja tenim definida en el 2018.

Pren la paraula la senyora secretària:

I ha també el tema de la delegació a la proposta que es proposa al Ple  que  delegueu a la Junta

de Govern, més que rés com a òrgan de contractació per a tots el tràmits que s'han de fer per

poder anar avançant tot i que el Ple es reserva la facultat d'abocar en qualsevol moment, i en

tot cas es donara compte dels acords que s'adoptin. 

Pren la paraula La senyora alcaldessa:

Si, com s'ha fet en altres obres,

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

El projecte el faran els nostres tècnics pel que estic veient.

Pren la paraula la senyora alcaldessa.

No, els nostres tècnics han fet l'avant-projecte i el projecte detallat el farà l'empresa que surti

guanyadora de la licitació. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Nosaltres  ho  veiem bé,  perquè com més aviat  es  comenci,  més aviat  s'acabarà.  Aquestes

qüestions amb l'equip de govern ho veiem positiu perquè així no es perdi tant de temps.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Molt bé. Doncs, gràcies.

VOTACIONS:

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

A favor (12): CiU (4):  Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas
Fontané, PAU (4): Pere Espinet Coll,  Montserrat Garriga Gimbernat,  Anna Carrillo Oriol  i  Esteve
Callís Prat; CUP (1): Sergi Riera Sau.

5.-

TEMA:  Ratificació de la dissolució del Consorci Ter Brugent.

Vist la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra. Astrid Desset, que literalment diu:

=»Antecedents de fet
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Vist l'acta de l'assemblea general del Consorci Ter Brugent, on es va aprovar a dissolució i liquidació
el Consorci per a la promoció del Ter Brugent, on literalment diu:

=».../ ...
3.- Aprovació de la dissolució i liquidació del Consorci
../...

Acords

L’assemblea General per unanimitat dels seus membres acorda:

Primer.- Aprovar la dissolució del Consorci per a la promoció del Ter Brugent, i sol·licitar a tots els

membres l’adopció dels respectius acords plenaris de ratificació de l’acord de dissolució, facultant al

seu president per aprovar la liquidació que es proposi per la comissió liquidadora.

Segon.- La liquidació del Consorci es portarà a terme de la següent forma:

Es configurarà el romanent de tresoreria definitiu tota vegada es recullin de manera detallada tots 

els drets i obligacions del consorci així com els fons líquids existents en la tresoreria de l’ens 

actualitzats a la data de la liquidació, prevista per 31/12/2017.

El Consell Comarcal de la Selva es subrogarà en drets i obligacions reconeguts al consorci a la data

de  la  liquidació  i  s’estableix  un  període  fins  a  31/12/2018  en  el  qual  els  fons  existents  que

configuren el romanent de tresoreria a la data de la liquidació restaran en dipòsit  en el consell

comarcal de la selva afectats a la consecució de les finalitats pactades pels membres, entre d’altres,

el projecte EFA219/16 COOP'ART (POCTEFA) i a la atenció d’obligacions sobrevingudes derivades

de la gestió anterior a la subrogació.

Un cop transcorregut el període indicat, es a dir, a 31/12/2018 o be finalitzades totes les actuacions

pactades  quan  aquestes  no  superin  en  cost  l’import  del  romanent,  l’import  resultant  restarà

disponible per als membres per indicar noves actuacions fins a l’esgotament dels fons o be seran

reintegrats als membres si aquests ho sol·liciten.

El consell comarcal vetllarà perquè les actuacions a realitzar fins a l’esgotament dels fons guardin

correlació amb els drets dels membres del consorci sota criteri d’equitat.

En tot cas, els membres als que se’ls reintegri qualsevol import hauran de respondre en proporció a

la seva participació original de les obligacions latents o sobrevingudes derivades d’una manca de

diligència de la gestió anterior a la data de l’acord de dissolució.

Tercer.- Determinar com a data prevista dels efectes de la liquidació el dia 31 de desembre de

2017..../...«=
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Proposta d'acord

L'alcaldessa, Sra Astrid Desset Desset, proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

 Primer.- RATIFICAR l'acta de l'assemblea General del Consorci per a la promoció del Ter Brugent
de data 24 d'octubre de 2017,  on s'acorda la dissolució i liquidació del Consorci per a la promoció
del Ter Brugent.

Segon.- Facultar a l'alcaldessa per aprovar la liquidació que es proposi per la comissió liquidadora
d'acord amb el que estableixi la intervenció municipal.

Tercer.-  Notificar el present  acord al Consorci i al departament d'Intervenció.»=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En el Ple anterior us vaig explicar en tot detall el que havia succeït. Ens ha arribat del mateix
Consell Comarcal l'acta de la assemblea que hi va haver-hi de la que us vaig donar compte
l'altra vegada i ens diuen que hem de ratificar aquesta dissolució, en el Ple de cada municipi del
Consorci. Us ho he reenviat inclús l'acta mateix hi haurem pogut veure el que ha passat i com
queden els números i tot. No sé, si teniu algun dubte?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, ja hem vist que hi han tots els Ajuntaments implicats i varen votar a favor de la dissolució.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Si, sap greu, sap greu, però es que no teníem més remei, ja es ve,  quan mireu el document ho
entendreu.  Bàsicament  es  no  disposar  de  una  subvenció  per  poder  continuar  contractant
tècnics especialitzats que es el que ens hauria anat bé.
Pren la paraula la senyora secretària:
 RATIFICAR l'acta de l'assemblea General del Consorci per a la promoció del Ter Brugent  de data 24
d'octubre de 2017,  on s'acorda la dissolució i  liquidació del Consorci per a la promoció del Ter
Brugent. Facultar a l'alcaldessa per aprovar la liquidació que es proposi per la comissió liquidadora
d'acord amb el que estableixi la intervenció municipal i  notificar el present  acord al Consorci i al
departament d'Intervenció.

VOTACIONS:

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

A favor (12): CiU (4):  Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i  Neus Moragas
Fontané, PAU (4): Pere Espinet Coll,  Montserrat Garriga Gimbernat,  Anna Carrillo Oriol  i  Esteve
Callís Prat; CUP (1): Sergi Riera Sau.

6.-

TEMA: Donar compte de la resolució desestimatòria del Tribunal Econòmic Administratiu Central de
data 21 de setembre de 2017 en relació a la reclamació de l'IVA de la compra de la Burés.
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Es dona  compte al Ple la resolució desestimatòria del Tribunal Econòmic Administratiu Central:

Identificació de l'expedient

Reclamació econòmica administrativa interposada contra la liquidació provisional de 3 de juny
de 2010, emesa per la Dependéncia provincial de Gestión de Girona de la Delegació de Girona,
de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) corresponent a l'Impost sobre el Valor
Afegit, períodes 3T/2008 i 4T/2008. I  contra l'acord de 19 de novmbre de 2010, emès pel
mateix òrgan, denegatori  de rectificació de l'autoliquidació, corresponent a l'Impost del Valor
Afegit, període 4T/2008.

Antecedents

1.  Contra  la  liquidació  provisional  de  data  3  de  juny  de  2010 emesa per  la  Dependencia

provincial de Gestión de Girona de la Delegació de Girona, de l'Agència Estatal de l'Administració

Tributària (AEAT) corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit, períodes 3T/2008 i 4T/2008;

contra l'acord de 19 de novembre de 2010, emès pel mateix òrgan, denegatori de rectificació de

l'autoliquidació, corresponent a l'Impost del Valor Afegit, període 4T/2008, l'Ajuntament d'Anglès

va interposar reclamació econòmica-administrativa davant del Tribunal Econòmic Administratiu

Regional de Catalunya, amb els números 17/1174/2010 i 17/165/2017, respectivament.

2. Pel TEAR de Catalunya es va emetre resolució de forma acumulada, de data 19 de setembre

de 2013, desestimant les reclamacions esmentades, en base als següents arguments:

a) d'una banda, la manca de requisits per poder renunciar vàlidament a l'exempció de l'IVA,

d'entrada perquè no es va manifestar  en l'escriptura de compra de 17/04/2008 que és el

moment en el que es realitza la transmissió instrumental (traditio), si no un any més tard, quan

es fa el requeriment de gestió i les parts decideixen atorgar una nova escriptura de rectificació

de l'anterior.

b) a més, perquè la intenció inicial de les parts va ser subjectar l'operació a ITP-AJD, tal com es

va posar de manifest de forma expressa en l'escriptura original.

c) i des d'un punt de vista material, perquè no existeix prova de que l'Ajuntament tingués dret a

deduir-se l'IVA suportat en l'adquisició.

c) en relació a la rectificació de l'autoliquidació es va denegar la devolució d'ofici de les quotes

repercutides i suportades per l'Ajuntament d'Anglès, per no ser ferma la resolució que denegava

la deducció de les quotes.
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3. Contra l'esmentada resolució l'Ajuntament va decidir interposar recurs d'Alçada davant del

Tribunal  Econòmic  Administratiu  Central,  que  s'ha  resolt  desestimatòriament  en  base  als

mateixos arguments que contenia la resolució del TEAR, en base als següents arguments:

- D'una banda el Tribunal determina la conformitat a dret de la liquidació de 3 de juny de 2010

corresponent  a  l'IVA,  perquè  aprecia  que  podria  concórrer  l'inici  d'una  activitat  per  part  de

l'Ajuntament (arrendament d'una de les naus) que podria donar lloc a una operació subjecta i no

exempta de l'IVA, diferent del reste d'operacions consistents en l'ús de sales com sala de ball i

Museu, operacions que podrien resultar no subjectes a IVA en base a l'article 7.8 LIVA. En el

primer  cas  es  podria  aplicar  una  deducció  del  100%;  tanmateix  per  tal  de  determinar  la

procedència de la renúncia efectuada, caldria que s'hagués complert el requisit formal de la

seva comunicació de forma prèvia o simultània a l'entrega dels béns, la qual cosa no només no

va succeir sinó que es va manifestar la seva subjecció a ITP-AJD.

- De l'altra, el Tribunal determina la conformitat a dret de la Resolució de 19 de novembre de

2010, denegatori de la rectificació de l'autoliquidació corresponent a l'IVA, i que no procedeix la

devolució d'ingressos indeguts, perquè es va regularitzar la quota indegudament repercutida a

l'entitat Buretex SA i no concorre, per tant, el requisit de l'article 14.2.c) 2 n RGRVA d'haver estat

ingressada.

El termini per recórrer, en el seu cas, davant l' Audiència Nacional finalitza el 5/12/2017. 

Fonaments de Dret

Article 11.1.d) de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa administrativa estableix que la

Sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional  serà la competent per conèixer dels

recursos contra les resolucions del Tribunal Econmòmic Administratiu Central.

Informe - proposta resolució

Vistos els arguments de la resolució del  TEAC,  la Lletrada d'aquest servei  considera que és

qüestionable la viabilitat de continuar amb les accions contencioses administratives contra les

resolucions impugnades en via econòmica-administrativa. 

A més, el seu sosteniment pot comportar unes despeses en concepte de costes processals, de

representació i defensa, i del propi procediment, que poden agreujar encara més la ja de per si

delicada situació de les arques municipals.

Es  proposa al  Ple,  òrgan  competent  per  a  disposar  de  l'acció  judicial  segons l'article  52 del
TRLMRLC, que doni compte de la resolució del TEAC.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Abans d'entrar en la resolució desestimatòria voldria centrar una mica els diferents punts amb 
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aquest  I.V.A.de la  Burés.  Comencem amb que tocava o  no  tocava fer,  després  de consultar
diferents assessors el que hagués tocat és que aquesta operació estava subjecte a actes jurídics
documentats de transmissions patrimonials del  qual  l'Ajuntament n'està  ex-cent,  per  tant,  no
s’hagues tingut que pagar aquest impost que és un valor afegit als 3 milions de  compra venda, en
aquest cas és el 16% el que es va aplicar i són 480.000 € els que es varen pagar d'I.V.A. No
sabem per quines raons, però es va decidir que tiraria per I.V.A. i és varen pagar aquest 480.000
€. Si anem amb el «taiming» dels processos que també és un xic curiós pels que ho volem seguir,
per no dir altres qualificatius. El dia abans de que és signessin  l'escriptura de la Compra-Venda de
la Burés s'emeten dos talons de 240.000 €, si no vaig errat cada un, que el total si que el tinc molt
clar que són 480.000 €. En les escriptures de la compra-venda no figura que vagi en I.V.A. la
operació, sinó que hi figura el valor de la compra-venda i punt, es a dir que hagués anat per
transmissió patrimonial al cap d'un any i escaig perquè això es comprava l'abril del 2008, en el
juliol del 2009 arrel d'una reclamació, segurament, perquè no ho sabem això és una hipòtesis,
però si  que els senyors de l'Administració Tributària de Girona varen rebutjar la liquidació de
l'Ajuntament que hi havien els 480.000 € com a I.V.A suportat, en el juliol del 2009 és fa una
escriptura on si que es fa constar que la operació va estar subjecte a I.V.A. un any i escaig més
tard, una curiositat que no us esmentava. Aleshores ja es presenta per part de dues legislatures
anteriors un recurs contra aquesta decisió i aquest recurs ha estat tombat en el Tribunal Econòmic
Administratiu de Catalunya, es va tornar a fer recurs per passar al Tribunal Econòmic Administratiu
Central i ara ens el han desestimat de nou. És per aquest motiu, per donar-vos compte que s'ha
desestimat, però també dir-vos que no presentarem més recursos perquè veiem impossible girar
aquesta situació i seria gastar més diners en advocats i si caigués una entrada extra de costes
que no se si en aquest terreny en poden caure o no, però com a mínim amb un advocat ens en
podrien caure més, per tant crec que s'ha d'explicar una mica el procés com va anar en aquest
cas.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Volia dir una cosa, sobre el que ha dit senyor Bohigas, només en un tema: Sabem on estem no?, si
mai calgués es podrien demanar responsabilitats sobre això no?

Pren la paraula la senyora interventora:

Responsabilitats per això?  

Pren la paraula el senyor Esteve Callis: 

 Personals pot ser?. Per això per l'I.V.A.?

Pren la paraula la senyora interventora:

 Ara, és el jutge el que instrueix està sota judici.

Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

En aquests moments estem on estem.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:
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Estem on estem, no, però hi ha un tema que està en judici, és un tema penal, està treballant i
després sabeu que es va actuar en el Tribunal de Comptes en aquell moment no hi havia aquest
recurs pendent de emetre una resolució per part del Tribunal Central i suposo que per això ens
varen condemnar en costes a l'Ajuntament, degut això, pot ser que en aquests moments potser ja,
digues, digues.

Pren la paraula la senyora interventora:

El Tribunal de Comptes, va condemnar amb costes a l'Ajuntament, només pel tema de l'I.V.A i
també s’ha de dir, que quan es va entrar just feia un mes que havia prescrit i això, està clar,
nosaltres no hi varem tenir res a veure. El que passa és que les costes són perquè encara el dany
no s'ha produït a l'Ajuntament, perquè encara no s'han executat les càrregues, però les costes hi
són, es com dir-te tens raó, però....

Pren la paraula el senyor David Bohigas.

No, no, ho saps tu millor que jo, es un mal son. Evidentment si en algun moment cauen les
càrregues ho patirem tots plegats hi tindrem de mirar cap on ho enfoquem de nou.

7-

TEMA: -Donar compte de l'aprovació cerificació número 1, de les obres d’ampliació de voreres del
Barri Antic.

Es dona compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern de data 16 de novembre de 2017,
que literalment diu:

=» Antecedents de fet

Vist l'acord de Junta de govern de  16 de novembre de 2017, que literalment diu :

«Antecedents
1.- Vist l'expedient de contractació  de les obres d’ampliació de voreres del Barri Antic (actuació
núm.  1)   la  societat  ARTíFEX  INFRAESTRUCTURES,  SL,  amb  NIF  B65675365,  va  resultar
l’adjudicatària de les obres per un import total de 341.434,17€ (282.177,00 + 59.257.17€
IVA ).

Vista la certificació d'obra núm. 1 presentada per la mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SL
amb  data  09  de  novembre  de  2017  i  RE  núm.  3952-1,  per  un  import  de  26.813,98€,
corresponent a les obres realitzades durant el mes d’octubre de 2017. 

Vista  la  conformitat  del  tècnic  director  de  l'obra  Sr.  Joaquim  Pla  Ros,  al  pagament  de  la
certificació, de data 30 d’octubre de 2017.

Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 14 de novembre de 2017,
relatiu a la certificació  d’obra núm. 1 presentada per la mercantil Artifex  infraestrures, SL.

Atès que l’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres de
l’ampliació de les voreres del Barri Antic és la Junta de Govern, per delegació d’acord de Ple de
30 de maig de 2017.
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Fonaments de dret

Per  acord  de  Ple  de  30  de  maig  de  2017,  es  va  delegar  a   la  Junta  de  Govern  Local  la
competència per la tramitació de l’expedient de la contractació de l es obres de pavimentació
del carrer Molí i  ampliació de voreres, (Pla de Barris) com a òrgan de contractació 

El regidor d’urbanisme proposa d’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.1 de data 30 d’octubre de 2017  per  un import de
26.813,98€ IVA inclòs  corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a
la  mateixa i  reconèixer  l'obligació  de la despesa a l'empresa adjudicatària  amb càrrec  a  la
partida corresponent del pressupost ordinari vigent.

Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat al departament d'intervenció i als
SSTT municipals. 

Tercer.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es celebri»

Per tot això, es proposa al Ple:

ÚNIC.-  Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 16 de novembre de 2017 d'aprovació de
la certificació número 1 de les obres  d’ampliació de voreres del Barri Antic.»=

8.-

TEMA:  Donar compte de l'aprovació cerificació número 1,  de les obres de pavimentació del carrer
Molí del Barri Antic (actuació núm. 4).

Es dona compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern de data 16 de novembre de 2017,
que literalment diu:

=» Antecedents de fet

Vist l'acord de Junta de govern de  16 de novembre de 2017, que literalment diu :

«Antecedents
1.- Vist l'expedient de contractació  de les obres de pavimentació del carrer Molí del Barri Antic
(actuació  núm.  4)   la  societat PERE  BOADA  COMAS,  SL amb  NIF  B17320268  va  resultar
l’adjudicatària de les obres per un import total de 177.870,00€ ( 147.000 + 30.870,00 € IVA) 

Vista la certificació d'obra núm. 1 presentada per la mercantil   amb data 08 de novembre de
2017 i RE núm. 3927-1 per un import de 11.133.78€ corresponent a les obres realitzades
durant el mes d’octubre de 2017. 

Vista  la  conformitat  del  tècnic  director  de  l'obra  Sr.  Joaquim  Pla  Ros,  al  pagament  de  la
certificació, de data 7 de novembre de 2017.

Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 14 de novembre de 2017,
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relatiu a la certificació  d’obra núm. 1 presentada per la mercantil Pere Boada Comas, SL 

Atès que l’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres de
pavimentació del carrer Molí del Barri Antic, és la Junta de Govern, per delegació d’acord de Ple
de 30 de maig de 2017.

Fonaments de dret

Per  acord  de  Ple  de  30  de  maig  de  2017,  es  va  delegar  a   la  Junta  de  Govern  Local  la
competència per la tramitació de l’expedient de la contractació de l es obres de pavimentació
del carrer Molí i  ampliació de voreres, (Pla de Barris) com a òrgan de contractació 

El regidor d’urbanisme proposa d’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.1 de data 7 de novembre de 2017  per  un import de
11.133,78€  IVA inclòs  corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a
la  mateixa i  reconèixer  l'obligació  de la despesa a l'empresa adjudicatària  amb càrrec  a  la
partida corresponent del pressupost ordinari vigent.

Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat al departament d'intervenció i als
SSTT municipals. 

Tercer.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es celebri»

Per tot això, es proposa al Ple:

ÚNIC.-  Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 16 de novembre de 2017 d'aprovació de
la certificació número 1 de les obres de pavimentació del carrer Molí del Barri Antic.

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa.

Bé, com sabeu, es va adjudicar a ARTIFEX, cada mes és van presentant certificacions pel valor
de les obres executades i en aquest cas en donem compte en el Ple, tal com es va acordar en el
seu dia, per tant en data 30 d'octubre tenim una primera certificació d'obres que ascendeix a
26.813,98 € que són les obres realitzades durant el mes d'octubre i suposo que en els propers
Plens s'anirà donant compte de la resta d'obres. Per tant ,  en aquest punt només era això,
donar-vos compte que s'ha certificat 26.000 € d'aquestes obres que corresponen a l'octubre.

9.-

TEMA: Donar compte de l'aprovació cerificació número 1,  de les obres del projecte del Text refós de
la rehabilitació i la coberta tancament del Museu Vapor Burés 3a. fase.

Es dona compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern de data 16 de novembre de 2017,
que literalment diu:

=» Antecedents de fet

Vist l'acord de Junta de govern de  16 de novembre de 2017, que literalment diu :

«Antecedents
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1.- Vist l'expedient de contractació  de les obres del projecte del Text refós de la rehabilitació i la
coberta t tancament del Museu Vapor Burés 3a. fase, a la societat PERE BOADA COMAS, SL amb
NIF  B17320268   la  qual  va  resultar  l’adjudicatària  de  les  obres  per  un  import  total  de
158.510,00€ ( 131.000,00 + 27.510,00 IVA) 

Vista la certificació d'obra núm. 1 presentada per la mercantil   amb data 08 de novembre de
2017 i RE núm. 3928-1 per un import de 48.120,99€ corresponent a les obres realitzades
durant el mes d’octubre de 2017. 

Vista la conformitat del tècnic director de l'obra  Sr. Adrià Felip Campistol  al pagament de la
certificació, de data 7 de novembre de 2017.

Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 14 de novembre de 2017,
relatiu a la certificació  d’obra núm. 1 presentada per la mercantil Pere Boada Comas, SL 

Atès que l’òrgan competent és la Junta de Govern, segon Decret de delegacions de 19 de juny
de 2015. 

Fonaments de dret

L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern, d’acord amb allò
que estableix de DA 2a de la Llei TRLCSP 

El regidor d’urbanisme proposa d’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.1 de data 7 de novembre de 2017  per  un import de
48.120.99€, corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a la mateixa i
reconèixer  l'obligació  de  la  despesa  a  l'empresa  adjudicatària  amb  càrrec  a  la  partida
corresponent del pressupost ordinari vigent.

Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat al departament d'intervenció i als
SSTT municipals. 

Tercer.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es celebri»

Per tot això, es proposa al Ple:

ÚNIC.-  Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 16 de novembre de 2017 d'aprovació
de la certificació número 1 de les obres del projecte del Text refós de la rehabilitació i la coberta
tancament del Museu Vapor Burés 3a. fase.»=

INTERVENCIONS:

Això,  correspon  a  la  certificació  de  les  obres  del  tancament  del  Museu  del  Vapor  Burés
d'aquesta tercera fase, que ben aviat podrem ensenyar-vos. Aquí, en data 7 de novembre, això,
també ho va fer Pere Boada Comas es va certificar  48.120,99€,  corresponent a les obres
executades  a  l'octubre.  Ara  com que hem anat  avançant,  es  podria  dir  que  s'ha  executat
bastant  més  que  tot  això,  però  en  donarem compte  en  el  proper  Ple  així  que tinguem la
certificació. En principi ja estaria. Donem per finalitzat el Ple, doncs moltes gràcies a tots i Bon
Nadal. 
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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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