ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI
Número: 7/2017
Caràcter: Extraordinària
Data: 29.08.2017
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
Sr. Ernest Luz Aurich, 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. Eugènia Iglesias Berini, secretària accidental
Sra. Leonor Martínez Lacambra, interventora
ORDRE DEL DIA:
1.- Modificació núm.2 del catàleg i la plantilla de personal 2017.
2.- Aprovació de les tarifes del servei d'aigua i clavegueram d'Aqualia.
3.- Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal per al
desenvolupament de les actuacions conjuntes per l'operació «Projectes turístic-Cultural Vescomtat de
Cabrera.
4.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 2n trimestre 2017.
5.- Donar compte de les execucions trimestrals 2n trimestre 2017 LO 2/2012.
6.- Donar compte del informes trimestrals del 2n Trimestre de 2017 de la Llei Morositat i Període
Mitjà de pagaments.
1.TEMA: Modificació núm.2 del catàleg i la plantilla de personal 2017.
Vist la proposta presentada per l'alcalde accidental Sr Josep Casadellà Turon, que literalment diu:
=»Antecedents
1. Vista la Plantilla de Personal aprovada a l'Annex del Pressupost General per a l'any 2017 i el
Catàleg de llocs de treball
2. Tenint en compte que per raons organitzatives resulta necessari introduir una modificació a
l'esmentada Plantilla de personal laboral, consistent en suprimir la plaça de Tècnic informàtic
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de categoria B i crear la plaça de Tècnic Auxiliar d’Informàtica de categoria C1, i augmentar la
jornada de treball a 37,5 hores setmanals.
3. Vista la conformitat per part de la Intervenció Municipal referent a l'existència de crèdit
pressupostari adequat i suficient per enllestir la modificació pretesa.
4. Atesa la negociació realitzada a la Mesa General de Negociació, a la qual ha existit un
pronunciament favorable dels representants sindicals.
5. Vist l'informe jurídic de data 22 d'agost de 2017.
6. Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data
24 d'agost de 2017

Fonaments de dret
a) Art. 123 del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local.
b) Art. 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat mitjançant
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Proposta d'acord
L'alcalde accidental, Josep Casadellà Turon, proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar inicialment la modificació del catàleg i la Plantilla de Personal consistent en suprimir
la plaça de Tècnic informàtic de categoria B i crear la plaça de Tècnic auxiliar en Informàtica,
de categoria C1, establint una jornada laboral de 37,5 hores setmanals.
2. Ordenar l'exposició pública del present acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província,
per termini de quinze dies, a l'efecte que els interessats / les interessades puguin formalitzar les
reclamacions que estimin convenients en defensa dels seus legítims interessos. Aquest acord es
considerà elevat a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini
d'exposició pública.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
De fet, teníem en la plantilla una plaça de tècnic informàtic categoria B i es una plaça que actualment
doncs, no s'està incrementant la taula de llocs de treball la B, perquè hi ha la A2, la A1, o la C1, que
és la immediatament inferior a la B i ens hem plantejat reconvertir aquesta plaça en Tècnic Auxiliar
d'Informàtica categoria C1, i augmentar la jornada de treballar 37,5 hores setmanals, perquè la que
teníem prevista era de menys hores, recordareu que ho varem fer quan estàvem elaborant els
pressupostos i la plantilla d'aquest any, però ho varem fer l'any passat. Llavors, simplement es tracta
de fer aquesta modificació per tal de poder donar pas a un concurs que permetrà crear una borsa de
tècnics auxiliars informàtics i proveir dins del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament, aquesta
plaça. Actualment, tenim una persona externa, amb aquesta categoria i aquestes hores la persona
externa es pot presentar sense cap mena de problema, és una plaça oberta tal com ha de ser i que
marca la Llei , no se si teniu algun dubte.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

2 de 17
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

Nosaltres en el Consell d'informació, ja varem dir que estàvem d'acord amb aquest canvi de plaça i el
que li vaig dir amb la secretària a veure que mires això de les acreditacions professionals per veure
si amb informàtica també pot entrar-hi . Nosaltres votarem a favor.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
A que es refereix amb les acreditacions?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ara a la F. P. si tu acredites que saps, a banda d'ensenyament, que saps fer unes coses pots estar
habilitat per ocupar certes places amb les acreditacions professionals.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
D'acord, es equivalent a FP2?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Depèn. Suposem que hi han unes acreditacions professionals per fer per soldar plom, quan un
enginyer no ho sap fer-ho però si ho solda i te uns mestres observadors hi ho fa bé, doncs aquest
enginyer està acreditat per fer-ho. És un impàs que vindrà amb el temps. Són les acreditacions.
Nosaltres estem d'acord amb el canvi del B passar-lo al C.
La senyora secretaria accidental llegeix els acords:
Aprovar inicialment la modificació del catàleg i la Plantilla de Personal consistent en suprimir la plaça
de Tècnic informàtic de categoria B i crear la plaça de Tècnic auxiliar en Informàtica, de categoria
C1, establint una jornada laboral de 37,5 hores setmanals i ordenar les publicacions pertinents.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (13): 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
(5): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol, Esteve Callís Prat i Ernest Luz
Aurich; CUP (1): Sergi Riera Sau.
2.TEMA: Aprovació de les tarifes del servei d'aigua i clavegueram d'Aqualia.
Vist la proposta presentada per l'alcalde accidental Sr Josep Casadellà Turon, que literalment diu:
=»Identificació de l’expedient
Aprovació de les tarifes del servei d'aigua i clavegueram d'Aqualia.
Antecedents
1.- En data 19 i 21 de juliol de 2017 i registre d'entrades números 2675 i 2702 l’empresa
concessionària del servei d’abastament i distribució d’aigua potable, conservació de comptadors i
clavegueram del municipi d'Anglès, AQUALIA, S.A. ha presentat l’estudi econòmic justificatiu de la
Sol·licitud de Tarifes d’Aigua potable, conservació de comptadors i clavegueram per a la població
d’Anglès, per tal que siguin d’aplicació des de la data de la seva aprovació per part de la Comissió de
preus de Catalunya, equivalent a un 2,6% respecte a les tarifes que s’apliquen actualment.
TARIFES DE CLAVEGUERAM, (període de facturació trimestral):
QUOTA VARIABLE DE CLAVEGUERAM
Bloc 1 fins a 6 m3/unitat consum/mes
Bloc 2 de 7 a 12 m3/unitat consum/mes
Bloc 3 Excés de 12 m3/unitat consum/mes

DOMÈSTIC Eur/m3
0,0286
0,0292
0,0309

QUOTA FIXA DE CLAVEGUERAM
QUOTA SERVEI
Quota Fixa/usuari/mes

Eur/UC/mes
1,5493
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TARIFES DE SUBMINISTRAMENT(període de facturació trimestral):
QUOTA VARIABLE D'AIGUA
DOMÈSTIC
Bloc 1 fins a 6 m3/unitat consum/mes
Bloc 2 de 7 a 12 m3/unitat consum/mes
Bloc 3 Excès de 12 m3/unitat consum/mes
TARIFA SOCIAL
Bloc 1 fins a 6 m3/unitat consum/mes
Bloc 2 de 7 a 12 m3/unitat consum/mes
Bloc 3 Excès de 12 m3/unitat consum/mes

Eur/m3
0,3919
0,7313
2,2110
Eur/m3
0,1960
0,3657
1,1055

QUOTA FIXA D'AIGUA
QUOTA SERVEI
Quota Fixa/usuari/mes
QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR
UNITATS DE CONSUM COMPTADOR

Eur/UC/mes
3,3345
Eur/UC/mes
0,9337

2.- Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data 24
d'agost de 2017
Fonaments de dret
Primer.- DECRET 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats
comunicats regula el procediment per a l'aprovació de les tarifes.
Segon.- Segon.- L'òrgan competent per a l'adopció del present acord és el Ple, d'acord amb allò
establert a l'article 4 del Decret 149/1988.
Proposta d'acord
L'alcalde accidental, Josep Casadellà Turon, proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Informar favorablement les següents tarifes corresponents al servei municipal d'aigua
potable de l’ajuntament d’Anglès,
TARIFES DE SUBMINISTRAMENT (període de facturació trimestral):
QUOTA VARIABLE D'AIGUA
DOMÈSTIC
Bloc 1 fins a 6 m3/unitat consum/mes
Bloc 2 de 7 a 12 m3/unitat consum/mes
Bloc 3 Excès de 12 m3/unitat consum/mes
TARIFA SOCIAL
Bloc 1 fins a 6 m3/unitat consum/mes
Bloc 2 de 7 a 12 m3/unitat consum/mes
Bloc 3 Excès de 12 m3/unitat consum/mes

Eur/m3
0,3919
0,7313
2,2110
Eur/m3
0,1960
0,3657
1,1055

QUOTA FIXA D'AIGUA
QUOTA SERVEI
Quota Fixa/usuari/mes
QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR
UNITATS DE CONSUM COMPTADOR

Eur/UC/mes
3,3345
Eur/UC/mes
0,9337

Segon.- Aprovar les tarifes del servei de clavegueram, d’acord amb el següent quadre:
4 de 17
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

TARIFES DE CLAVEGUERAM, (període de facturació trimestral):
QUOTA VARIABLE DE CLAVEGUERAM
Bloc 1 fins a 6 m3/unitat consum/mes
Bloc 2 de 7 a 12 m3/unitat consum/mes
Bloc 3 Excès de 12 m3/unitat consum/mes

DOMÈSTIC Eur/m3
0,0286
0,0292
0,0309

QUOTA FIXA DE CLAVEGUERAM
QUOTA SERVEI
Quota Fixa/usuari/mes

Eur/UC/mes
1,5493

Tercer.- Trametre l'expedient complet de les tarifes corresponents al servei d’abastament d’aigua
potable juntament amb l'informe del Ple, a la Comissió de preus de Catalunya, per a la seva
aprovació
Quart.- Notificar el present acord a la mercantil AQUALIA, per al seu coneixement.
Cinquè.- Publicar el present acord a la pàgina web municipal per al seu coneixement General. «=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
El tema és que l'empresa Aqualia, exercint els seus drets ha presentat una petició d'increment de les
tarifes, inicialment tarifes que no les toquen des de fa 5, 6 anys. El juny de 2014 si no recordo
malament és va aprovar un increment de tarifes de 1% però no és va acabar aplicant i, aquí,
inicialment l'any passat ens va presentar un increment de tarifes del 6% el varem rebutjar al·legant
tot una sèrie de qüestions de consums etc.. etc, llavors al final no ens varen tornar a presentar res
més, per tant és varen quedar sense increment. Aquest any han presentat inicialment una petició
d'un increment del 5 % que també el varem rebutjar per ser excessiu, consideràvem i finalment han
presentat una petició d'incrementar un 2,6 % que és la que portem a Ple. Aquest 2,6 % com es
desgrana: els increments de costos que tenen ells d'on venen, venen bàsicament d'una inversió
immobilitzat que pertocaria a l'Ajuntament. Ells, inicialment proposaven un tele control , una gestió
controlada de tot el que és la captació de l'aigua. Això, millora substancialment les millores de cara al
municipi, el que fa pujar, bàsicament és la electricitat i el control del cor i la qualitat d'aigua i els
cabals d'aigua que hi han en les zones de captació, aquí varem parlar nosaltres amb Dipsalut i ens
varen dir que si aquesta inversió la fa l'Ajuntament i d'acord amb la empresa concessionària la
financia amb un 70% varem creure oportú que ho fes directament l'Ajuntament per tenir així aquesta
inversió. Aleshores, la inversió de 30.000 € la faran en els diferents mallats de xarxa que encara
resten pendents i així accelerarem totes aquestes inversions. L'Amortització que són uns 3.000 € ja
representa un 1 i escaig % d'aquest 2, 6 %. Després han aprovar una tarifa social que fins ara no la
teníem, també, és fruit de la Llei de pobresa energètica, això, també d'alguna manera ha de
repercutir i en aquest cas la tarifa social és el 50 % de la tarifa normal que hi ha en el municipi, això
també té un impacte que hem valorat al voltant d'un 1'5 % que està una mica a veure-ho a final
d'any. Després ells també incrementaran un vehicle, un cotxe a la brigada, són dos membres i això
permetrà millorar el servei. Millorar el servei en situacions d'emergències, ara en aquests moments
estan treballant dos en un lloc, si s'han de desplaçar, el desplaçament d'eines i tot això, al final
s'acaba perdent temps i per tant resta rapidesa de resposta i resta de servei. Amb tot això,
bàsicament justificarem aquest 2,6 % s'inclouen línies de millora en el vehicle que els ajuda a millorar
el servei de la gestió i per tant hi ha aquest increment, atès que fa tants anys que no s'havia aprovar,
s'havia aprovat un 1 % que no s'havia posat a la practica, hi han passat dos anys més i encara no
s'havia posat a la practica i que realment ara és comprometen a realitzar unes inversions que
correspondria a l'Ajuntament fer-les, doncs creiem que és una bona opció a plantejar.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Bona tarda, nosaltres criem que un increment de 2,6 € no hi estem massa d'acord. Veiem, com ha dit
vostè que el 2013, se'ns va presentar un increment també en el seu moment de d'un 5,6 % nosaltres
això ho varem tirar a la Comissió de Preus de Catalunya i els varen rebutjar, a partir d'aquí, els varen
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aprovar un 1 %. Si després, agaféssim els IPC,s des dels 2013 a Girona fins avui, l' IPC de Girona és
del 0,7 %, si considerem d'un 0,7 a un 2,6, no ho sé, és passen una mica . Amb el tema d'inversions,
bé, el tema d'inversions si no les fan en 2 anys, que ho facin en quatre o cinc anys, això ja ho saben..
Només, volia fer-li una pregunta, amb el tema de consum a Anglès, com anem augmentem o
disminueix?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
El tema del consum està estable. Una de les raons perquè varem tombar l'any passat l'increment que
ens demanaven del 6 %, perquè deien que el tema dels consums anava de baixada, i dèiem això ha
de girar, però, si que ho hem anat mirant i està estable. La inversió, està calculada a 10 anys, no
està calculada a un o dos anys, està calculada a 10 anys per amortitzar-la, per tant no estem parlant
d'amortitzar-la en quatre o cinc anys, per això contemplem que la inversió total són 30.000 € i són
3.000 € que s'apliquen cada any.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Amb el tema del manteniment dels vehicles el consum és més o menys igual, més aviat baixa, com
més despesa tinguem, sempre serà el mateix la despesa ens pujarà el preu. Nosaltres proposaríem
que Aqualia fes una previsió de les despeses que hi han. No pot ser que cada any més despeses,
més despeses que suposa un increment de preu .
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Amb les despeses que ens han presentat ells, han anat retallant despeses precisament han pogut fer
amb aquestes inversions mantenir el preu en els darrers anys i aquest any l'increment és menor
gràcies a que han reduït sobretot el tema de despeses externes, no únicament el tema del vehicle va
apart, va per aquí i per altres coses.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
El benefici final quin ha sigut?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
El Benefici final que ens presenten és cero.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Cero, ells que hi conten?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Ells hi conten, les depeses generals i el 6% de benefici.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís.
Hi ha un benefici.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
El que marca la Llei i el que marca el conveni o la concessió o el contracte de concessió.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Després, per últim, nosaltres proposaríem un increment si, però, no que sigui lineal, és a dir, no a tots
els blocs, nosaltres considerem. Anglès, és un poble que més aviat ha anat estalviat aigua, i com
més aigua ha estalviat més ens penalitzen. No ho sé, almenys, el bloc 1 deixar-ho igual, el bloc 2
nosaltres pensàvem sobre un 1 % i el bloc 3 que és el que hi ha consums excessius, doncs aquest
pujar-lo un 3 o 3,5, a partir d'aquí si no és això, nosaltres no ho votarem.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Bé, varem estar mirant aquesta opció, la realitat és que tampoc tenim totes les dades per saber-ho
en profunditat, però si que en les dades que hem mirat hi han famílies nombroses que patirien
precisament en aquesta opció. També hi ha una altre qüestió que hi afegeixen però que no entra en
el càlcul tarifari que ells establiran en el cas d'Aqualia una bonificació d'un «bonus» social fins a
1.500 € per a la pobresa energètica. Aquesta no entra en la tarifa, aquesta va al compte de resultats
d'Aqualia, no afecta en els ciutadans.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Nosaltres, tampoc veiem massa clar aquesta pujada i per això hi votarem en contra.
Pren la paraula la senyora secretaria accidental que llegeix els acords:
Informar favorablement les tarifes corresponents al servei municipal d'aigua potable de l’Ajuntament
d’Anglès, presentades per Aqualia. Trametre l'expedient complert de les tarifes a la comissió de
preus de Catalunya per a la seva aprovació i per descomptat aprovar les tarifes del servei de
clavegueram d'acord amb l'estudi econòmic presentat per Aqualia.
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VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
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(6): PAU (5): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol, Esteve
Callís Prat i Ernest Luz Aurich; CUP (1): Sergi Riera Sau.
3.TEMA: Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal per al
desenvolupament de les actuacions conjuntes per l'operació «Projectes turístic-Cultural Vescomtat de
Cabrera.
Vist la proposta presentada per l'alcalde accidental, Sr. Josep Casadellà Turon, que literalment diu:
=»Antecedents
1. En data 18 de maig de 2016 l'Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament d'Anglès va signar una carta
compromís en la que manifestava la voluntat municipal de participar en el projecte «producte turísticcultural Vescomtat de Cabrera»
2. Per RESOLUCIÓ GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, s'ha aprovat l'operació «Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera» presentat
pel Consell Comarcal de la Selva i se li concedeix un cofinançament FEDER de 809.595,36€
3. Per tal d'establir el marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament
d'Anglès, es presenta una proposta de conveni de col·laboració entre les dues entitats en el que es
descriuen les responsabilitats i obligacions de cada una de les parts. Les diferents actuacions a
executar s'incorporen en un ANNEX 1 al conveni.
4. Consta a l'expedient la memòria justificativa, l'informe jurídic favorable emès per la Secretària
accidental, així com l'existència de crèdit adequat i suficient per assumir el pagament de les
obligacions que es deriven del conveni.
5. Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data 24
d'agost de 2017
Fonaments de dret
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic conté una regulació detallada de la
figura del conveni als articles 47 a 53.
Proposta d'acord
L'alcalde accidental, Josep Casadellà Turon, proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i el Consell Comarcal
de la Selva per al desenvolupament de les actuacions conjuntes de l'operació «producte turísticcultural Vescomtat de Cabrera», que literalment diu:
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I
L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS, PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTUACIONS
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CONJUNTES
CABRERA”

DE

L’OPERACIÓ

“PRODUCTE

TURÍSTIC-CULTURAL

VESCOMTAT

DE

Santa Coloma de Farners, 1 de juliol de 2017
REUNITS
El Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva, en virtut de les
facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
del Text refós de la Llei d’organització comarcal.
La Sra. Àstrid Desset i Desset, alcaldessa de l’Ajuntament d’Anglès, en virtut de les facultats de
representació que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Les parts es reconeixen, en la representació que ostenten, la competència i capacitat legal
necessàries per a la formalització del present conveni, i a tal efecte
EXPOSEN
Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació
Administracions Públiques i Habitatge.
Vist que el Consell Comarcal de la Selva va presentar a la convocatòria de Ordre GAH/45/2016, de 7
de març, l‘operació “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera”, que té per objectiu principal
estructurar i promoure el producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera i, més concretament, posar
en valor el patrimoni material i immaterial del Vescomtat de Cabrera, generar una proposta conjunta
potent per atraure nous públics culturals/turístics als municipis, i promoure l’activitat cultural i
econòmica entorn dels recursos vinculats al Vescomtat.
Vist que l’Ajuntament d’Anglès va manifestar el seu compromís a participar com a entitat
col·laboradora a l’operació “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera”, a través de carta de
compromís.
Vist que aquest compromís preveu que si l’operació resulta aprovada, la participació de l’Ajuntament
de [nom ajuntament] es concretarà en una aportació econòmica de set mil euros (7.000€) anuals,
durant el període 2017-2020 i en la col·laboració de l’entitat per facilitar el desenvolupament de les
accions i la seva difusió. I que aquest compromís es desenvoluparà a través d’un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva on es descriuran les tasques a realitzar i les
disposicions financeres necessàries.
Vista la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’operació “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera” i se li
atorga un cofinançament FEDER de 809.595,36 euros.
En conseqüència, les dues parts acorden signar el present conveni subjecte a les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
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És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre ambdues entitats per al
desenvolupament de les actuacions conjuntes de l’operació “Producte turístic-cultural Vescomtat de
Cabrera” cofinançat dins del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i regulada per
l’ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria.
Segona.- Responsabilitats i obligacions del Consell Comarcal de la Selva
El Consell Comarcal de la Selva és l’entitat beneficiària i responsable de l’execució i justificació de
l’operació “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera”.
En particular, el Consell Comarcal de la Selva és responsable de:
La coordinació i deguda execució de l’operació i de les seves actuacions conjuntes, que es descriuen
a l’ANNEX 1.
La contractació dels serveis necessaris.
La contractació i/o designació del personal necessari per a la gestió de les actuacions a
desenvolupar
La coordinació de les comissions establertes.
La comunicació amb el Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge en relació
a l’execució, incidències i modificacions.
La justificació econòmica i tècnica de l’operació.
Fer constar, en els elements informatius i publicitaris que es desenvolupin en el marc d’aquest
conveni, la participació de les entitats col·laboradores i incloure-hi el seu logotip corporatiu.
Destinar l’aportació econòmica realitzada per l’Ajuntament d’Anglès a cobrir els següents costos:
El 50% de les despeses elegibles de les actuacions incloses dins l’operació FEDER “Producte
turístic-cultural Vescomtat de Cabrera”
L’IVA aplicable a les actuacions
Les despeses de personal i de gestió del Consell Comarcal de la Selva necessàries per a la
coordinació i execució de les actuacions.
Informar l’entitat col·laboradora de l’estat d’execució de les actuacions del projecte i de les possibles
incidències vinculades al projecte.
Tercera.- Responsabilitats i obligacions de l’Ajuntament d’Anglès
L’Ajuntament d’Anglès participa, com a entitat col·laboradora, en el desenvolupament de les
actuacions de l’operació “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera” corresponents a la
modalitat B de la taula següent i que es descriuen a l’ANNEX I d’aquest conveni:
Actuacions conjuntes

Modalitat
A
B

CONCEPTUALITZACIÓ
Conceptualització del producte turístic
VALORITZACIÓ D'ELEMENTS DE PATRIMONI MATERIAL I IMMATERIAL
Senyalització d'elements patrimonials i localitzacions clau
Disseny i identificació d'itineraris d'autodescoberta
Interpretació virtual dels elements/itineraris de patrimoni
INTEGRACIÓ DE L'OFERTA EXISTENT
Creació del portal web Vescomtat de Cabrera i integració d'oferta
existent
CREACIÓ D'OFERTA COMPLEMENTÀRIA
Desenvolupament i integració de nous productes/experiències/serveis
MÀRQUETING, PROMOCIÓ I SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ
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Edició de materials gràfics i multimèdia
Edició de materials gràfics i multimèdia globals
Edició de materials gràfics i multimèdia de productes
Accions promocionals i d'atracció de nous públics
Accions promocionals globals i d’atracció de nous públics
Accions promocionals de productes
Incorporació a l'estratègia turística territorial
Incorporació del Vescomtat a estratègia turística territorial
Incorporació de productes Vescomtat a estratègia turística territorial
En el marc d’aquesta col·laboració, l’Ajuntament d’Anglès es compromet a:
Fer una aportació econòmica de 28.000 euros al Consell Comarcal de la Selva que es repartirà en
anualitats com segueix:
Any 2017: 3.500 €
Any 2018: 7.000 €
Any 2019: 7.000 €
Any 2020: 7.000 €
Any 2021: 3.500 €
Verificar i acreditar la titularitat i la disponibilitat d’actuar als espais del municipi on s’hagin d’executar
les actuacions objecte del conveni, i disposar dels permisos i autoritzacions necessaris quan
s’escaigui.
Facilitar el desenvolupament de les actuacions.
Facilitar espais per a les reunions i trobades presencials previstes.
Designar un representant per participar a la comissió de seguiment.
Complir amb les obligacions en matèria d’informació i comunicació indicades a la normativa de la
Unió Europea (Reglament UE núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell del 17 de
desembre de 2013) i de l’Estratègia de comunicació del Programa operatiu FEDER 2014-2020 de
Catalunya, tenint en compte també la normativa del Programa d’identificació visual de la Generalitat
de Catalunya.
Mantenir la traçabilitat i custodia de la documentació relativa a la seva participació a l’operació,
identificar expressament les despeses en la seva comptabilitat i facilitar la documentació que els
sigui requerida durant l’exercici de les funcions de control i verificació.
Respectar i aplicar tota la normativa i legislació de la Unió Europea, l'Estat membre i Catalunya
aplicables a l'execució, seguiment, control i avaluació de les operacions del projecte
Quarta.- Mecanismes de control i seguiment de les accions
El seguiment del projecte es farà mitjançant la creació d'una Comissió formada pel personal del
Consell Comarcal de la Selva vinculat a l’operació i per un representant de cadascuna de les entitats
col·laboradores. La comissió es reunirà de forma ordinària amb una periodicitat semestral i serà
l’encarregada del seguiment de l’operació i dels seus objectius.
Cinquena.- Vigència i extinció
Aquest conveni tindrà una durada prevista de quatre anys, que es podran prorrogar durant tota la
vigència de l’operació FEDER, incloses les possibles pròrrogues que tinguin lloc. En qualsevol
moment abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni en poden acordar
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
El conveni podrà extingir-se anticipadament per alguna de les causes següents:
c)
Per incompliment de les obligacions pactades.
d)
Per mutu acord entre les parts.
e)
Per la impossibilitat d’assolir l’objecte o finalitat prevista.
f)
Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin les clàusules del present
conveni.
En cas d’extinció anticipada del conveni, el Consell Comarcal de la Selva podrà reclamar a
l’Ajuntament, els imports corresponents a les actuacions desenvolupades fins aleshores.
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Sisena.- Règim jurídic
El present conveni i tots els convenis que subscriguin ambdues parts en desenvolupament d’aquest,
tenen caràcter de conveni de col·laboració entre entitats de caràcter local i no se sotmetran a la
normativa de contractes administratius, sinó que els serà d’aplicació les normes de règim jurídic de
les administracions públiques i en concret les de règim local en matèria de col·laboració institucional.
Per a la deguda constància d’allò convingut, i en prova de conformitat, les parts signen aquest
document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en la data i lloc a dalt indicat.
Salvador Balliu i Torroella

Àstrid Desset i Desset

President del Consell Comarcal
de la Selva

Alcaldessa de l’Ajuntament
d’Anglès

ANNEX 1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS CONJUNTES DE L’OPERACIÓ
ACTUACIÓ 1. CONCEPTUALITZACIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC
Objectiu específic
Definir el concepte i l’estratègia del producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera en funció
dels elements existents
Descripció de l’actuació
Creació del producte turístic (relats, imatge, naming, criteris protocols, storytelling...) a partir
de la identificació dels recursos disponibles.
Pla de treball
-Recerca i selecció dels elements clau tangibles i intangibles del producte turístic-cultural
Vescomtat de Cabrera i definició del paper que han de jugar dins la proposta global. Recerca
bibliogràfica i entrevistes a experts.
-Creació d’un relat (global i de cada un dels elements que conformen el producte turístic
cultural) mitjançant la tècnica de l’storytelling.
-Creació d’una imatge i un naming per identificar el producte i definició d’una estratègia
d’implementació i llançament del producte al mercat (estratègia de marca-producte).
-Disseny de criteris i protocols d’incorporació a la marca-producte per regularitzar els criteris
d’autorització de l’ús de la marca Vescomtat de Cabrera per part d’ajuntaments, entitats,
empreses...
-Disseny i implantació d’un sistema de gestió del producte turístic per planificar i executar les
accions necessàries per garantir la qualitat del producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera
i l’adaptació a necessitats futures.
Resultats esperats
-Diagnosi sobre els recursos disponibles
-Estudi de viabilitat del producte turístic-cultural
-Pla de comunicació i difusió del producte turístic-cultural
-Sistema de gestió del producte turístic-cultural
ACTUACIÓ 2. SENYALITZACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I LOCALITZACIONS CLAU
Objectiu específic
Millorar el coneixement in-situ del patrimoni vinculat al Vescomtat de Cabrera
Descripció de l’actuació
Senyalització vertical, dins un disseny comú i interrelacionat, d’elements patrimonials i
localitzacions clau vinculades al Vescomtat amb l’objectiu d’informar i orientar els visitants.
Pla de treball
-Selecció dels elements patrimonials a senyalitzar segons el seu interès.
-Disseny de la identitat visual dels senyals d’acord amb la imatge de la marca Vescomtat de
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Cabrera.
-Elaboració dels guions a incloure a cada una de les senyals.
-Producció dels plafons informatius i col·locació.
Resultats esperats
-Manual d’identitat visual de la senyalització del Vescomtat
-Plafons informatius situats al costat dels elements patrimonials
ACTUACIÓ 3. DISSENY I IDENTIFICACIÓ D’ITINERARIS D’AUTODESCOBERTA
Objectiu específic
Interrelacionar el patrimoni vinculat al Vescomtat de Cabrera
Descripció de l’actuació
Creació de rutes a peu, en bicicleta o vehicle que comuniquin els diferents elements
patrimonials i localitzacions clau del Vescomtat de Cabrera a través de camins i carreteres
atractives (paisatge, patrimoni...), accessibles i amb els serveis bàsics. Tematització de rutes
existent d’acord amb els recursos del Vescomtat.
Pla de treball
-Selecció de les millors rutes a incloure en funció de diversos elements (tipus de via, interès
paisatgístic, rutes preexistents...).
-Disseny de la identitat visual de la senyalització (quan s’escaigui) de les rutes d’acord amb
la imatge de la marca Vescomtat de Cabrera.
-Producció dels senyals i col·locació (quan s’escaigui).
-Digitalització de les rutes per permetre la seva utilització en dispositius tecnològics com
PDA o telèfons mòbils dotats de GPS.
Resultats esperats
-Manual d’identitat visual de les rutes del Vescomtat.
-Rutes que comuniquin els elements patrimonials en format paper i digital.
ACTUACIÓ 4. INTERPRETACIÓ VIRTUAL DELS ELEMENTS/ITINERARIS DE PATRIMONI
Objectiu específic
Millorar el coneixement dels elements patrimonials del Vescomtat a través de les noves
tecnologies.
Descripció de l’actuació
Interpretació virtual de diversos elements del patrimoni (a través de dispositius mòbils o per
mitjà d’ulleres de realitat virtual ) que complementi i enriqueixi la informació dels plafons
informatius.
Pla de treball
-Selecció dels elements patrimonials a recrear virtualment.
-Reconstrucció virtual a través d’eines de disseny 3D.
-Presentació de la visita virtual a través de dispositius mòbils o ulleres de realitat virtual.
Resultats esperats
-Aplicació mòbil d’interpretació d’elements patrimonials
ACTUACIÓ 6. CREACIÓ DEL PORTAL WEB VESCOMTAT DE CABRERA I INTEGRACIÓ
D’OFERTA EXISTENT
Objectiu específic
Difondre el patrimoni material i immaterial del Vescomtat de Cabrera
Descripció de l’actuació
Desenvolupament d’un portal web per a la difusió, promoció i comercialització del producte
turístic-cultural Vescomtat de Cabrera com a producte turístic i integració de xarxes socials.
Creació de continguts que alimenti i estructuri el portal web i que garanteixi un accés ràpid i
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intuïtiu de l’usuari en funció dels seus interessos.
Pla de treball
-Disseny i implementació del portal amb una identitat visual vinculada a la imatge de la
marca-producte.
-Recerca documental i treball de camp per a la confecció de continguts: caldrà adequar els
continguts sobre la història del Vescomtat a un format adequat per ser divulgat al gran públic
(selecció de fets rellevants i atractius, resum, cronologia, mapes...).
-Desenvolupament de continguts multiidioma: els continguts estaran disponibles, almenys,
en català, castellà, anglès i francès.
-Creació de xarxes socials i vinculació amb la web.
-Integració de continguts per crear l’apartat dels Indrets del Vescomtat, que inclourà els
equipaments d’acollida i interpretació, els indrets clau, el patrimoni visitable...
-Integració de continguts per crear l’apartat de l’Agenda del Vescomtat, que inclourà fires,
festes, esdeveniments...
-Integració de continguts per crear l’apartat els Camins del Vescomtat, que inclourà senders
a peu i en bicicleta i rutes en cotxe per interconnectar els elements d’interès.
-Integració de continguts per crear l’apartat de Les Propostes del Vescomtat, que inclourà
experiències, paquets, escapades, visites guiades i activitats.
Resultats esperats
-Creació d’un portal web
-Creació dels apartats Els Indrets del Vescomtat, l’Agenda del Vescomtat, els Camins del
Vescomtat i les Propostes del Vescomtat
ACTUACIÓ
7.
DESENVOLUPAMENT
I
INTEGRACIÓ
DE
EXPERIÈNCIES/SERVEIS
Objectiu específic
Crear nova oferta turística i cultural vinculada al Vescomtat de Cabrera

NOUS

PRODUCTES/

Descripció de l’actuació
Desenvolupament de nous productes, experiències i serveis vinculats al patrimoni del
Vescomtat de Cabrera en col·laboració público-privada que complementin i enriqueixin
l’oferta actual.
Pla de treball
-Suport a la creació de nou producte turístic vinculat al Vescomtat de Cabrera a través de la
realització de tallers-networking, assessoraments, presentacions professionals,
benchmarking...
-Suport al desenvolupament de noves activitats culturals vinculades al Vescomtat de
Cabrera a través de la realització de tallers-networking, assessoraments, presentacions
professionals, benchmarking...
-Integració de la nova oferta desenvolupada dins dels diversos apartats del portal web del
Vescomtat de Cabrera.
Resultats esperats
-Nous productes, experiències i serveis comercialitzables
ACTUACIÓ 8. EDICIÓ DE MATERIALS GRÀFICS I MULTIMÈDIA
Objectiu específic
Divulgar i promoure el patrimoni material i immaterial del Vescomtat de Cabrera
Descripció de l’actuació
Creació de materials informatius que promocionin el producte turístic-cultural Vescomtat de
Cabrera.
Pla de treball
-Edició de tríptics informatius sobre el producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera i els
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equipaments d’acollida.
-Edició de materials multimèdia del producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera i els
equipaments d’acollida per publicar al portal web i en xarxes socials: fotografies, vídeos,
àudios, interactius...
Resultats esperats
-Tríptics informatius en format digital i paper
-Material multimèdia incorporat a la pàgina web
ACTUACIÓ 9. ACCIONS PROMOCIONALS I D’ATRACCIÓ DE NOUS PÚBLICS
Objectiu específic
Atracció de visitants als espais patrimonials del Vescomtat de Cabrera
Descripció de l’actuació
Accions de comunicació i informació per donar a conèixer el producte als clients potencials i
estimular i motivar les visites. Investigació de mercats per identificar i caracteritzar els perfils
de la demanda, segmentar el mercat i focalitzar esforços cap a perfils de clients concrets.
Pla de treball
-Disseny d’una estratègia de comunicació 2.0. del producte turístic-cultural Vescomtat de
Cabrera.
-Disseny d’una estratègia de dinamització de la comunitat d’usuaris del producte turísticcultural Vescomtat de Cabrera
-Planificació de fires i esdeveniments orientats al públic final
-Organització de viatges de premsa (PressTrip) i de familiarització pel públic professional
(FamTrip)
-Execució d’accions de promoció amb operadors i intermediaris turístics
-Inclusió de publicitat en publicacions especialitzades (turisme, història, cultura...)
-Investigació de mercats: anàlisi de l’entorn (consumidors, competència, tendències...) per
tal d’identificar i segmentar la demanda potencial.
-Elaboració d’estratègies de màrqueting diferenciades per segments concrets de població.
Resultats esperats
-Activitats i esdeveniments orientals al públic final
-Accions comunicatives orientades a mitjans de comunicació, xarxes socials i públic
professional
ACTUACIÓ 10. INCORPORACIÓ A L’ESTRATÈGIA TURÍSTICA TERRITORIAL
Objectiu específic
Donar a conèixer el producte turístic-cultural als clients potencials
Descripció de l’actuació
Accions per incorporar el producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera a l’estratègia
turística de les diverses escales territorials (municipal, comarcal, regional, nacional...)
adaptant, en cada cas, el relat a la demanda potencial.
Pla de treball
-Creació d’una comissió de seguiment público-privada formada pel Consell Comarcal de la
Selva, els Ajuntaments, les entitats i els empresaris del sector turístic-cultural.
-Accions per incorporar el producte turístic-cultural del Vescomtat a l’oferta turística de les
oficines de turisme comarcals i a l’Associació de Turisme a la Selva.
-Accions per incorporar el producte turístic-cultural del Vescomtat a l’estratègia turística del
Patronat de Turisme Costa Brava Girona (Club de màrqueting de producte Cultura i
Identitat).
-Accions per incorporar el producte turístic-cultural del Vescomtat a l’estratègia turística de
l’Agència Catalana de Turisme (turisme cultural, bookexperience...)
Resultats esperats
-Creació de productes turístics adaptats a les diferents escales territorials
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»
Segon.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni.
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 3.500€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 942 46501
«conveni Vescomtat de Cabrera Consell Comarcal» del pressupost municipal vigent i la dels exercicis
futurs que quedarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient.
Quart.- Designar a la Regidora de Turisme com a representat de la corporació en la comissió de
seguiment del conveni, segons allò establert a la clàusula quarta del conveni.
Cinquè.- Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2017.
Sisè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva i comunicar-lo al Departament
d'intervenció als efectes oportuns.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Neus Moragues:
Com bé sabeu, Anglès, ha format part del Vescomtat de Cabrera des del segle XI, fis al segle XVII.
Des del Consell Comarcal, s'ha rebut una subvenció de 809.595,36 € per part de FEDER, i es vol fer
d'aquesta proposta turística cultural per poder fer un producte turístic que pugui aportar un tipus
diferent de turisme, un turisme, potser més cultural. En aquest projecte s'hi han adherit 13 municipis
de la Selva, un d'aquests municipis seria Anglès. Anglès, és un dels municipis de la Selva que va ser
dels més importants en el Vescomtat de Cabrera. Com sabeu en l'escut d'Anglès, hi tenim la cabra i
un hom que representa els Olmera que són els que varen ser batlles del Vescomtat de Cabrera. En
aquesta proposta, en aquest projecte l'Ajuntament d'Anglès, hi participaria amb 28.000 € que estan
repartits entre els anys 2017 i fins el 2021. Aquest primer any amb una aportació de 3.500 €.
Després des del 2018 fins al 2020 de 7.000 € anuals i l'any 2021, 3.500 €.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
De la gent que forma part del Consorci Ter-Brugent quins Ajuntaments estan dintre?
Pren la paraula la senyora Neus Moragues:
Susqueda, seria.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Es a dir, La Cellera, Amer, Sant Julià del Llor Bonmatí, Les Planes, que estaven dins el consorci TerBrugent, aquests no hi són? No hi han volgut ser o no se'ls ha convidat.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Només, si tenien edificis que havien sigut del Vescomtat de Cabrera.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Però, se'ls ha donat la oportunitat d'estar a dins. Després ja sé que no entra dins del Ple, però, el
Consorci Ter-Brugent, finalment està desfet o no està desfet?
Pren la paraula la senyora Neus Moragues:
Això, t'ho contestarà l'Àstrid.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Això, entraria en el torn de preguntes, cosa que avui en ser Ple extraordinari no toca. Penso que a
l'última vegada varem parlar-ne i vaig dir-te que t'adressessis, si us plau al president del Consorci i
també penso que ha sortit a la premsa, més informació jo no puc donar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Així, no sabem si està desfet o no està desfet?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
És informació que has de presentar al president.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres veiem coses positives amb aquesta proposta que avui ens fa la regidora, però no estem
d'acord amb les aportacions i no estem d'acord amb el «modo» que s'ha deixat de fer el Ter-Brugent.
Nosaltres, si no fos això, hi votaríem a favor però com que veiem que a la llarga això pot ser una
cosa positiva pel poble en aquest punt concret ens abstindrem.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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M'agradaria afegir que és un projecte liderat pel Consell Comarcal en el qual el Consorci Ter-Brugent
no hi ha tingut res a veure i el Consell Comarcal, quan va néixer aquesta oportunitat va citar a tots
els municipis de la Selva. Tant és així que en formen part Vidreres, Sils, Riells-Viabrea, Breda,
Blanes , Municipis grans, Lloret. No te rés a veure amb el Consorci.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Tots aquests tenen edificis pertanyents al Vescomtat . Nosaltres estem amb la mateixa opinió .
Pren la paraula la senyora secretaria accidental que llegeix els acords:
Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i el Consell Comarcal de la
Selva per al desenvolupament de les actuacions conjuntes de l’operació “Producte turístic-cultural
Vescomtat de Cabrera” que és transcriu en l'acord. És faculta l'alcaldessa per a la seva signatura.
S'aprova la despesa per import de 3.500 € a càrrec de la aplicació pressupostària 94246501 Conveni
Vescomtat de Cabrera del Consell Comarcal del pressupost municipal vigent i la dels exercicis futurs
que quedara condicionada a la existència de crèdit adequat suficient. És designa també a la regidora
de Turisme com a representant de la Corporació en la comissió de seguiment del conveni segons el
que està legislat en la clàusula quarta del conveni i és tindrà que fer les corresponents publicacions.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si, em permet senyora Alcaldessa, haig de marxar.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Si, si.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor (8): 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;
CUP (1): Sergi Riera Sau
Abstencions(5): PAU (5): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol, Esteve
Callís Prat i Ernest Luz Aurich;
4TEMA: Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 1rtrimestre 2017
Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra, s'informa que es donarà compte al Ple del
present document, i els regidors en resten assabentats.
5.TEMA: Donar compte de les execucions trimestrals 1r trimestre 2017 LO 2/2012.
Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra, s'informa que es donarà compte al Ple del
present document, i els regidors en resten assabentats.
6.TEMA: Donar compte del informes trimestrals del 1 r trimestre de 2017 de la Llei Morositat i Període
Mitjà de pagaments
Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra, s'informa que es donarà compte al Ple del
present document, i els regidors en resten assabentats.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora interventora:
Doncs, és donar compte trimestral dels informes del segon trimestre en aquest cas, del compliment
de l'estabilitat pressupostària que enviem al ministeri en aquest cas tenim una previsió d'una
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capacitat de finançament de 845.000 €. També, l'informe que s'ha enviat del seguiment del pla d'ajust
del segon trimestre on diem que es varen acomplir les xifres d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i després, el període mitjà de pagament on donem compte dels dos index, el
nostre index mitjà de pagament. Des de que entra una factura fins que es paga el període mitjà de
pagament es de 30,40 dies. Això des de que entra. Després tenim el segon que es el període mitjà
de pagament comptat a partir dels 30 dies menys 1,29 estem negatiu que vol dir que paguem abans
dels 30 dies.
El Sr Pere Espinet a les 20:20 abandona la sessió.
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sra Alcaldessa aixeca la sessió a l'hora esmentada a
l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària accidental, en dono fe.
L'alcaldessa
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