ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI

Número: 6/2017
Caràcter: ordinària
Data: 25.07.2017
Horari: de 20:00 a 21:00 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. Eugènia Iglesias Berini, secretària accidental
Sra. Leonor Martínez Lacambra, interventora
Excusen la seva assistència
Sra. Neus Moragas i Fontané, Regidora de Promoció Econòmica i Turística, Fires
Sr. Sergi Riera Sau, Regidor

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, número 4 de 30 de maig i número 5 de data
29 de juny de 2017.
2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 255 de fins al
número 412 de 2017.
3.- Modificació de l’ordenança fiscal número 14: taxa per a la utilització i prestació de serveis a les
instal·lacions municipals.
4.- Resolució d'al·legacions, aprovació definitiva de Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals de l'Ajuntament d'Anglès per a l'any 2017 a atorgar a les
entitats per concurrència competitiva i convocatòria.
5.- Aprovació dels dies de festa local per l'any 2018.
6.- Modificació pressupost per suplement de crèdit número 14/2017.
7.- Donar compte de l'acord adoptat per Junta de Govern de l'adjudicació del contracte per les
obres del Nucli Antic - Lots 1 i 2.
8.- Assumptes Urgents
8.1- Aprovació dels preus públics pel servei de bar als actes organitzats per l'Ajuntament.
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8.2- Modificació pressupost 15/2017, per crèdit extraordinari.
9.- Precs i preguntes.

1.TEMA: Aprovació de les actes de les sessions anteriors, número 4 de 30 de maig i número 5 de
data 29 de juny de 2017.
Un cop llegides les actas, número 4 i 5 de 30 de maig i 29 de juny, respectivament, de 2017
pendents d'aprovació, s'aproven per unanimitat dels presents.

2.TEMA: Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 255 de fins
al número 412 de 2017.
Ses dona compte al Ple dels decrets dictats per l'Alcaldia des de l'ultima convocatòria, del número
255 al 412 de 2017.
El Sr. Josep Casadellà Turón, 1er Tinent d'Alcalde, s'incorpora a les 20:10 hores a la sessió
Plenària.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres sobre els Decrets voldríem si ens podeu donar alguna explicació del Decret 279 que
parla de diferents pagaments i un dels pagaments és amb el consorci Ter-Brugent, el consorci
Ter- Brugent, continua actiu no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
De moment si.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Només, s'ha deixat de prorrogar el contracte amb la administrativa que havíem tingut?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
La Raquel?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si,
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No era una administrativa, era una AODL, que feia funcions de gerent i estava contractada amb
una subvenció del departament de Fons Socials i Família de la Generalitat . Aquesta subvenció
es va poder prorrogar un any, però en la convocatòria quan varem demanar una prorroga se'ns
va denegar, aleshores, havíem de passar a assumir la totalitat del cost del seu sou els municipis
del Ter- Brugent, el que representava amb la Seguretat Social i tot més de 50.000 €, per tant és
va rescindir.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I ara, la coordinació com és farà, cada any un Ajuntament diferent?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En aquest cas, no sóc la més indicada per respondre, ja que hi ha un president.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Així, millor preguntar al president del Consorci?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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Si voleu si, però més endavant us podrem donar més detalls, no hi ha inconvenients.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després hi ha el Decret 308 el 391 i el 406 que fa referència a la gespa del camp de futbol, a
veure si ens podríeu dir més o menys, com estan els tràmits.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El 406, és el de suspensió del procediment de suspensió de la licitació de la gespa del camp de
futbol, hem tingut una sèrie d'inconvenients, és l'últim, faig referència a l'últim, perquè en el
primer, s'inicia la licitació fins i tot és decideix contractar una empresa especialitzada en gespa
perquè els nostres serveis tècnics, el nostre arquitecte no hi entén en gespes de camp de futbol.
Si hi ha alguna cosa ens ho dieu i després passo la paraula a en Jordi. Com que el nostre
arquitecte no hi entén varem decidir donar-ho a una empresa que fos especialista. Aquesta
empresa va fer un plec de clàusules per obtenir la millor qualitat amb el preu que disposàvem
170.000 € es la licitació. Ara, ens hem trobat que determinades empreses del sector ens varen
venir a dir que no podien puntuar pel tipus de gespa que ells tenien. Per tenir una puntuació bona
per sortir guanyant. Després ho varem suspendre, s'està analitzant el tema perquè és prou seriós
i creiem que davant d'un possible error, doncs, s'ha de parar i tornar a començar .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Molt bé, gràcies per aquestes declaracions.
3.TEMA: Modificació de l’ordenança fiscal número 14: taxa per a la utilització i prestació de serveis a
les instal·lacions municipals.

Vist la proposta presentada pel Regidor d'Hisenda, Sr David Bohigas Vilalta, que literalment diu:
=»Proposta:
Vista la necessitat d’incorporar un nou epígraf a l’Ordenança Fiscal número 14, a les tarifes de
l’apartat 1.1 de la piscina municipal, amb motiu del lliurament de targes als socis,
Vist l’article 16 i següents del RD legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, pel que fa a l’aprovació i tramitació de les Ordenances fiscals
Vist l’article 22.2 de la Llei 7/1985, per la qual s’aprova la Llei de Bases de Règim Local,
Es proposa al PLE de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer- APROVAR provisionalment la següent modificació de l’ordenança fiscal número 14:
S’introdueix l’EPÍGRAF 7 a l’apartat 1.1 “PISCINA MUNICIPAL”
EPÍGRAF 7. EMISSIÓ DE DUPLICAT DE TARGETA
CONCEPTE
1

Emissió de duplicat de targeta de soci

QUOTA
3,00€
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Segon.- EXPOSAR l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta dies hàbils,
durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes.
Tercer.- PUBLICAR l’anunci en el butlletí oficial de la província, i també en un diari de gran difusió
de la província.
Quart.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat reclamacions, la
modificació s’entendrà definitivament aprovada, sense necessitat d’acord plenari.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, abans d’aprovar definitivament
la modificació a que fa referència l’acord provisional.
Cinquè.- PUBLICAR en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i entrarà en
vigor l’endemà de la seva publicació i regirà mentre no s’acordi la modificació o derogació.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Un resum molt ràpid, estem organitzant tota la base de dades dels socis de la piscina. Hi s'ha fet
un control d'accés amb targes individuals i hem cregut convenient que, a diferencia d'altres llocs
que quan es fa això, es fa pagar la tarja, nosaltres de moment hem fet la inversió inicial. Ara tots
els socis usuaris de la piscina tenen la tarja per poder entrar i sortir. L'única cosa que fem és
posar el preu perquè si es perd la propera es pugui pagar. Hem calculat aproximadament entre el
preu que ens consta la tarja i la despesa que suposa i posem aquest preu. Esperem no tenir-ho
que fer servir, per tenir controlat el tema de les targes. Hem comprat 1.300, targes, es bàsicament
això, posar el preu, per si és perd la propera és pugui pagar .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup veu correcte aquesta proposta i a més, així tindrem el control de la gent que hi
anem, nosaltres votarem a favor.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
El preu de la tarja segueix sent 3 €?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Si, si, són 3 €.
Pren la paraula la senyora secretària accidental que llegeix els acords:
Aprovar provisionalment la següent modificació de la ordenança fiscal numero 14. S'introdueix
l'epígraf 7 per la edició de duplicat de targetes amb l'import de 3 €. L'acord serà exposat al públic
durant 30 dies hàbils i si no és presenten al·legacions s'entendrà aprovat.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon i Jordi Pibernat Casas, PAU (5): Pere
Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol, Esteve Callís Prat i Ernest Luz
Aurich;
4.TEMA: Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions municipals de l'Ajuntament d'Anglès per a l'any 2017 a atorgar a les
entitats per concurrència competitiva.
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Vist la proposta presentada pel Regidor d'Hisenda, Sr David Bohigas Vilalta, que literalment diu:
=»Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de maig de 2017, va aprovar
provisionalment les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a entitats del
municipi per a l'any 2017, a atorgar per concurrència competitiva.
2. L'expedient i el text íntegre de les bases han estat exposades a informació pública durant un
termini de 20 dies hàbils, als efectes de presentació d'al·legacions o reclamacions mitjançant
anunci al BOP de Girona núm.114 de 15 de juny de 2017.
3. En data 12 de juny de 2017 (RE 2165-2/2017) el Sr. Sergi Riera Sau, portaveu del grup
municipal de la CUP a l'Ajuntament d'Anglès presenta una al·legació en relació al punt 2.4 i
proposen la seva eliminació, ja que no creuen que rebre diners per part de l'Ajuntament hagi de
fer que les entitats col·laborin amb les diferents regidories ni participar de les activitats de
l'Ajuntament. Les entitats són lliures de participar i col·laborar amb qui vulguin i no s'han de veure
forçades pel sol fet de rebre diners de l'Ajuntament.
Fonaments de dret
La Base 2.4 estableix que «Les entitats que siguin beneficiàries de les subvencions de
l'Ajuntament d'Anglès adquireixen el compromís de col·laborar, en la mesura de les seves
possibilitats, amb les diferents regidories del consistori i de participar en les seves activitats.»
Aquest és un requisit que es demana a les entitats des de fa ja tres convocatòries (veure bases
del 2015 i 2016), sense que fins a data d'avui s'hagi qüestionat la seva legalitat. De fet, no es
configura com una obligació del beneficiari tal com les establertes en les clàusules 19 i 20, ni
tampoc com a una condició sense el compliment de la qual no es concediria la subvenció.
Es tracta, tan sols, d'un compromís de col·laboració que vindria a donar compliment a la finalitat
que moltes entitats tenen explícitament reconeguda en els seus propis estatuts, ja que moltes
persegueixen finalitats d'interès general, com les que es prediquen de l'actuació dels poders
públics. Les activitats de les diferents regidories en les que fa referència són aquelles en les que
es pretén comptar amb la participació d'un major nombre de ciutadans, i fer-ho a través de les
entitats és una bona forma de garantir-ho.
Cal fixar-se en què el compromís de la col·laboració que se sol·licita de les entitats ho és «en la
mesura de les seves possibilitats», concepte jurídic indeterminat que caldrà analitzar en cada cas
concret i que haurà d'estar sempre en concordança amb la finalitat o objecte social de les entitats
per no contradir-lo. La voluntat d'aquesta clàusula en forma de requisit no és més que fomentar la
participació activa i majoritària de les entitats del poble en activitats promogudes en interès de
tota la població, en termes de col·laboració
Tanmateix, també és cert que en els termes en els que es demana aquest requisit de compromís,
i el fet que no es preveu cap mesura de compliment més enllà de la mera voluntat de les entitats
d'acomplir-lo, la qual ja existeix i ha quedat palesa en nombroses ocasions, la seva previsió és
innecessària.
Per tot l'exposat es proposa estimar l'al·legació.

5 de 32
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

Proposta d'acord
El regidor de l'Àrea d'Hisenda, David Bohigas Vilalta, proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
1. Estimar l'al·legació presentada pel grup municipal de la CUP de l'Ajuntament d'Anglès i suprimir el
punt 2.4 de les bases.
2. Aprovar definitivament les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a
entitats del municipi per a l'any 2017, a atorgar per concurrència competitiva.
3. Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la Província de Girona, al tauler d'anuncis de la
corporació així com al lloc web de l'Ajuntament, i trametre les dades a la BDNS.
4. Obrir la convocatòria pública a partir de l'endemà de la publicació del text íntegre de les Bases
especifiques en el Butlletí oficial de la Província de Girona, per un termini de 30 dies naturals.
5. Autoritzar, per a aquest concepte, una despesa global màxima de 18.000,00€, que s'imputarà a l'
aplicació pressupostària 334.48003 “Transferència a Entitats Culturals i de 9.000,00€ ,que
s'imputarà a l'aplicació pressupostària 341.48000 “Subvencions a Entitats Esportives”, del
pressupost municipal per a l'any 2017, subjecte a la disponibilitat del crèdit esmentat.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
En aquest cas, la CUP, ha presentat una al·legació en el punt numero 2.4 en la que deia que les
entitats que siguin beneficiàries de les subvencions de l'Ajuntament tindrien el compromís de
col·laborar amb les mesures de les seves possibilitats amb les diferents regidories del consistori i
de participar en les seves activitats. Aquest requisit s'ha demanat en les tres darreres
convocatòries de subvencions, però és un requisit una mica indefinit, no està clar, no hi ha una
actuació clara del que s'hagi de fer o s'hagi de deixar de fer. Aleshores, entre les entitats del
poble ja tenen en alguns dels seus estatuts el compromís de col·laborar entre entitats i amb
l'Ajuntament . Per aquesta raó, doncs, s'ha estimat aquesta al·legació que presents la C.U.P. i per
tant estimar aquesta al·legació i a més a més, publicar que hi ha un acord per tal que les entitats
ja puguin rebre les subvencions el més aviat possible, que les hem anat endarrerint amb el temps
amb la presentació i redacció.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup,em sembla que la primera vegada que es va presentar això en un altre Ple, ens
varem abstenir dient que esperaríem un període d'al·legacions. Hem vist que solament hi ha
hagut l''al·legació de la C.U.P. i les altres entitats del poble hem vist que no han presentat cap
tipus d'al·legacions doncs, creiem que ho veuen bé. Així, que nosaltres, el nostre vot serà
afirmatiu.
Pren la paraula la senyora secretària accidental que llegeix els acords:
L'acord, és estimar l'al·legació presentada pel grup municipal de la C.U.P. Aprovar definitivament
les bases, publicar aquest acord al butlletí oficial de la província i obrir la convocatòria pública.
També s'autoritza la despesa màxima de 18.000 €. a les partides corresponents.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon i Jordi Pibernat Casas, PAU (5): Pere
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Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol, Esteve Callís Prat i Ernest Luz
Aurich.

5.TEMA: Aprovació dels dies de festa local per l'any 2018.
Vist la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra Astrid Desset, que literalment diu:
=»Antecedents
Vist l'escrit de data 13 de juny de 2017 i RE 2173 dels Serveis Territorials del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies a Girona indicant que d'acord amb l'article 37.2 de l'Estatut dels
treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local i, de
conformitat amb el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, en el qual s'estableix que les dues festes
locals seran fixades per l'Ordre del Conseller d'Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis
respectius, cal que es fixin les dues festes locals per a l'any 2018.
Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data 20 de
juliol de 2017
Fonaments de dret
Atès que l'art. 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel
Ple de la corporació.
Proposta d'acord
L'alcaldessa, Àstrid Desset Desset, proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Proposar, al Conseller d'Empresa i Ocupació, que fixi les festes locals per l'any 2018 en
les dates que es diran, per a tot el municipi d'Anglès:
- 3 de setembre de 2018
- 21 de maig de 2018
Segon.- Comunicar aquest acord als SS TT d'Empresa i Ocupació abans del dia 30 de juliol
d'enguany. »=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Es va portar a votació, a traves de la plataforma somanglès.cat, 3 dies es podien escollir . Un
d'ells ja era fix que correspon al dilluns de Gales, que és el 3 de setembre i la opció que ha
tingut més acollida i més vots ha sigut el 21 de maig de 2018, per tant serà el segon dia de festa
que es farà .
Pren la paraula la senyora secretària accidental que llegeix els acords:
Proposar, al Conseller d'Empresa i Ocupació que fixi les festes locals per l'any 2018 en les dates
3 de setembre de 2018 i 21 de maig de 2018, i trame-tro abans del 30 de juliol.
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VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon i Jordi Pibernat Casas, PAU (5): Pere
Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol, Esteve Callís Prat i Ernest Luz
Aurich.
6
TEMA: Modificació pressupost 14/2017, per suplement de crèdit.
Vist la proposta presentada pel Regidor d'Hisenda, Sr David Bohigas Vilalta, que literalment diu:
=»Vist l’expedient de modificació de crèdit número 14/2017 per suplement de crèdit, finançat amb
baixes d’altres aplicacions pressupostàries.
Vista la necessitat de licitar la Tercera Fase de les obres de les Naus Burés, per tal de justificar la
subvenció atorgada abans de la finalització de l’exercici
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme expedients
de modificació per suplement de crèdit.
Vist l’informe favorable de la Intervenció (28/2017) emès en data 20 de juliol,
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la modificació del
pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2017 per suplement de crèdit
número 14/2017, següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
DESPESES

- ALTES

Codi
Aplicació

Denominació

Import modificació

336 63200

Rehabilitació Nau Burés – Fase 3

70.908,80

TOTAL

70.908,80

DESPESES - BAIXES
Codi
Aplicació

Denominació

Import modificació

150 60900

Actuacions patrimoni municipal del sol

-47.647,44

1532 61901

Pla de Barris – Voreres Casc antic

-23.261,36

TOTAL

-70.908,80

8 de 32
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

SEGON.- Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació a
l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu
si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor
en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals."=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas;
En aquest cas és per tal de tirar endavant la tercera fase de rehabilitació de les naus de la Burés.
Concretament afecta als tallers i a una part de la nau adjacent on hi han les màquines i on s'hi
fan exposicions. Ens feien falta la quantitat de 70.908,80 €, per tant és proposa incloure aquesta
partida. Aquests euros es treuen de la partida de Patrimoni municipal del sòl amb l'import de
47.647,44 € i després de la baixa que hi ha hagut en el Pla de Barris, concretament en l'apartat
de voreres del casc antic se'n extreuen 23.261,36 € que són el mateix total de 70.908,80 €
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si, nosaltres, aquests dies hem mirat la proposta que avui es porta a Ple hi hem vist que això és
per fer front a la tercera fase de rehabilitació de les naus Burés. Tal com ha dit el regidor, part
d'aquests diners, surten del programa del Pla de Barris, 23.261,36 €, P.A.U. Sempre ha
manifestat referent al Pla de Barris, que com que també aquests diners són del Pla de Barris,
destinar-los al clavegueram del carrer Moli i carrer Raval. Vostè, senyor Bohigas en un Ple va dir
que aquests diners no podien destinar-se a altres coses, però veiem que aquí si que es destinen
a rehabilitació de les naus de la Burés. També podrien destinar-ho a l'anunci que tenim aquí del
barri Antic. Referent als 47.647,44 € del Patrimoni del sòl, el nostre grup creu que hagués estat
més interessant destinar-lo a les obres Socials, sobretot a la rehabilitació del pis del carrer de les
Fàbriques, pisos Burés i edificis municipals, el mateix, el mal estat de la nau que tenim a tocar la
carretera i de les naus Burés, 1 i 2, que està caient. Nosaltres veiem que cal donar un impuls a
les naus de la Burés, però creiem que els diners es tindrien que treure's d'altres partides .
Nosaltres creiem en la bona fe de la proposta. No votarem en contra però el nostre vot en concret
serà l'abstenció.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Senyor Pere Espinet, només, comentar un parell de coses, he esmentat que eren les voreres del
Casc Antic, però en realitat és la part del Patrimoni Municipal del sòl, per això es pot destinar en
una altra àrea, el que havíem comentat. Referent a les naus 1 i 2 de la Burés, nosaltres estem
d'acord que no estan, sobretot la nau 1, estan en unes condicions penoses . Hem esmentat en
algun altre Ple que ja un factor que es de càrregues important que penja sobretot a les naus de la
Burés, però que la nau 3 que és allà on afecta on van destinats aquests diners, on va destinada
la subvenció, està inclosa dins d'un B.C.I.N. Amb el qual la inversió queda més protegida que no
pas si invertim en Naus 1 i 2. A banda que la nostra feina de govern és intentar posar el màxim de
coses a disposició i que s'utilitzin i no fer pedaços que igualment no es puguin utilitzar. També , es
cert que hi haurà un moment en que es tindrà que invertir si o si. Si hem d'enderrocar la nau 1 o
la nau 2, però aquesta te unes altres característiques que és molt més solida que no la nau 1.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En aquests nivells, nosaltres veiem que la prevenció és vital, tal com estan les naus i sobretot la
part que toca a la carretera del carrer de les fàbriques. Per això, hem dit que veiem bé les coses,
però que aquests diners tindrien que sortir d'algun altre lloc. Per això, no votem en contra però
ens abstenim perquè l'equip de govern realitzi els treballs corresponents però tinguen en compte
que nosaltres votem per això.
Pren la paraula la senyora secretaria accidental:
Apuntar que una de les naus que es bé patrimonial, doncs que en principi la part del Patrimoni
Municipal del Sòl no podria passar a invertir en aquestes naus.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
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En aquest cas la nau 1 que és per habitatge no podríem destinar-hi Patrimoni Municipal del Sòl i
Habitatge perquè te unes característiques urbanístiques diferents de les altres.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Així, els diners aquests del Patrimoni del sòl, a on poden anar destinats.
Pren la paraula la senyora secretaria:
El reglament de la Llei d'Urbanisme fa una llista de supòsits.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Tenim edificis municipals en molt mal estat, podrien anar destinats per aquí.
Pren la paraula la senyora secretaria accidental:
No sempre. Han de trobar-se amb uns supòsits concrets. Per exemple, ser un sistema edificis
que estiguin destinats a sistemes com és el museu de la Burés que és un sistema urbanístic
cultural.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Però a tocar l'edifici tenim aquestes naus que estan, en l'efecte d'un minut pot.. Ho saben més bé
vostès que nosaltres perquè nosaltres no soms lletrats.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
La nau 1 i 2, no ho sé, tinc els meus dubtes, estan en sòl residencial, per tant, i a més a més, es
podria arribar a vendre, o sigui en l'aspecte patrimonial. En canvi la nau 3 és un concepte jurídic
que no se com s'ha de definir, és un bé de domini públic.
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
És un bé de domini públic que està dins d'un sistema urbanístic.
Pren la paraula la paraula la senyora alcaldessa:
I els tallers també.
Pren la paraula la senyora interventora:
La prova és que per reparar la teulada hem hagut de rascar, la nau 1 era, és la modificació que
varem aprovar en l'anterior Ple per no tenir que anar, allò, traient de.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Exacte, de la 2, en el tema de Ben Palou, aquí no podíem utilitzar el Patrimoni Municipal del sòl i
Habitatge per la condició diferent urbanística d'aquesta nau.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Val, es això, gràcies per l'aclariment.
Pren la paraula la senyora secretària accidental que llegeix els acords:
La proposta que és presenta al Ple és l'aprovació de la modificació pressupostària 14/2017 i la
seva exposició pública per quinze dies perquè és puguin presentar al·legacions.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable:
A favor (6): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon i Jordi Pibernat Casas,
Abstencions(5): PAU (5): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol,
Esteve Callís Prat i Ernest Luz Aurich.

7.TEMA: Donar compte de l'acord adoptat per Junta de Govern d'adjudicació del contracte per les
Obres del Nucli Antic, Lots 1 i 2
Es dona compte de l'Acord adoptat per la Junta de Govern en data 20 de juliol de 2017:
=»Adjudicació del contracte per les obres del Nucli Antic - Lots 1 i 2
Antecedents
1.- El Ple de la corporació en la sessió ordinària de 28 de març de 2017 va aprovar l’expedient de
contractació de les obres relatives a la Pavimentació del Carrer Molí i a les Voreres del carrer
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d'Avall del Projecte de millora del nucli antic d'Anglès, i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació mitjançant un procediment obert, tramitació ordinària i un sol criteri objectiu: el preu.
2.- L'anunci de licitació es va publicar en el BOP de Girona número 76, de 20 d'abril de 2017 i al
perfil del contractant, i s’inicià el termini per presentar les propostes dels licitadors interessats.
3.- En data 18 de maig de 2017, en reunió interna la Mesa de contractació va procedir a l'obertura
dels sobres A i a la qualificació de la documentació. Es va requerir als licitadors Salvador Serra
SA; Xavier Alzina SA i Mifrer SA que només havien presentat la documentació en paper, perquè la
presentessin en format digital, d'acord amb l'establert a la clàusula 11.4. Tots tres licitadors van
presentar l'esmena en el termini de tres dies concedit a l'efecte.
4.- Posteriorment, en data 25 de maig de 2017 es va reunir la Mesa de Contractació per a
l'obertura dels sobres B amb el següent resultat:
Lot 1:
ampliació de voreres
+ IVA = total

Lot 2:
CD/
pavimentació carrer Molí
observacions
usb
+IVA = total
Presenta
una
y459.691,46
sola
proposta
sí
+ 96.535,21 = 556.226,67
conjunta
pels
dos lots

LICITADOR
Hidráulica
Obras,S.A.

Aglomerats Girona306.976,60
154.002,90
S.A.
+ 64.465,09 = 371.441,68 + 32.340,61 = 186.343,51
Excavaciones
Pinturas, SAU
EPSA

i
305.239,00
169.761,00
–
+ 64.100,19 = 369.339,19 + 35649,81 = 205.410,81

Moix, Serveis
Obres S.L.

i 303.184,53
157.626,50
+ 63.668,75 = 366.853,28 + 33.101,56 = 190.728,06

330.541,57
171.305,58
Gilabert Miró S.A. + 69.413,72 = 399.955,29 + 35.974,17 = 207.279,75
Catalana
d’Infrastructures i
X
Serveis Associats,
S.L. (CISA)

si

si
si

sí

151.262,55
+ 31.765,14 = 183.027,69

si

383.720,75
192.503,62
+ 80.581,36 = 464.302,11 + 40.425,76 = 232.929,38

sí

Gestión Ingeníeria
y construcción de
291.732,50
146.355,30
la Costa Dorada,
+ 61.263,83 = 352.996,33 + 30.734,61 = 177.089,91
SA
(GICSA)

sí

Serboniu, S.L.

Cobra
Instalaciones
Servicios, S.A.

y

471.148,16
+ 98.941,11 = 570.089,27

334.203,68
177.895,77
+
70.182,77
=
404.386,45
+ 37.358,11 = 215.253,88
Coynsa 2000, S.L.

sí

Presenta
sola
conjunta
dos lots

sí
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una
oferta
pels

Salvador
S.A.

Serra,372.900,00
+ 78.309 = 451.209

187.000,00
+ 39.270 = 226.270

Massachs Obres i364.760,43
182.991,68
Paisatge, S.L.U.
+ 76.599,69 = 441.360,12 + 38.428,25 = 221.419,93

x

Falta suport
digital

sí

324.925,23
165.725,00
+ 68.234,29 = 393.159,52 + 34.802,25 = 200.527,25

sí

Artífex
282.177,00
159.041,00
Infrastuctures, S.L. + 59.257,17 = 341.434,17 + 33.398,61 = 192.439,61

sí

Ingenieria
Constructora
Manresana, S.L

323.400,00
169.400,00
+ 67.914,00 = 391.314,00 +35.574,00 = 204.974,00

sí

Construccions
Fuste, S.A.

327.222,81
+ 68.716 = 395.939,60

181.043,98
+ 38.019,24 = 219.063,21

sí

Error en el càlcul
de l'IVA en el lot
1

376.200,00
203.830,00
Xavier Alsina, S.A
+ 79.002,00 = 455.200,00 + 42.804,30 = 246.634,30
.

x

Manca
cd / usb

x

Manca suport cd
/ usb

Obres Ortuño, S.L.

suport

Argon Informática,290.679,75
145.827,16
S.A.
+ 61.042,75 = 351.722,50 + 30.623,70 = 176.450,86

MIRFER, S.A.

352.120,22
176.650,38 + 37.096,58
+ 73.945,24 = 426.065,46
213.746,96

Pere
Boada302.000,00
147.000,00
Comas, S.L.
+ 63.420,00 = 365.420,00 + 30.870,00 = 177.870

5.-La mesa de contractació va acordar traslladar les ofertes a la valoració dels serveis tècnics
municipals per comprovar l'existència o no de baixes anormals o desproporcionades, així com
requerir a les empreses que no havien presentat la documentació en suport digital perquè ho
esmenessin en el termini de tres dies.
6.- Segons informe tècnic de data 29 de maig de 2017 es constata que s’han presentat 17 ofertes
per al Lot 1: ampliació de voreres, i 18 ofertes per a al LOT 2: pavimentació carrer Molí.
D'aquestes últimes, n'hi ha dues que no es valoren atès que han presentat una única oferta
econòmica no referida a cap dels LOTS corresponents pel qual es podia concórrer i que són
Hidraulica y Obras, S.A. i Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.
En aquest sentit, cal recordar que en el perfil del contractant es va publicar el corresponent avís el
dia 11 de maig del 2017 en el sentit que «si es concorre als dos lots, l'oferta econòmica es
presentarà en un sol sobre B en el que s'especificarà el preu per cada un dels lots. La rebaixa
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s'ha de fer de forma individual per cada lot. Es podran presentar dos annex 2 dins del mateix
sobre (un per lot) o bé dintre del mateix annex 2 la referència a cada lot.»
De la resta d'ofertes del lot 2, es detecten les següents baixes presumptament anormals:
Licitador

16 Argón informática SA
7

Còmput càlcul %
mitjana
BAIXA
145.827,16 sí

-10,93

Anormal/desprop

Gestión
Ingenieria
y 146.355,30 sí
construccion costa dorada, SA

-10,61

Anormal/desprop

-10,22

Anormal/desprop

18 Pere Boada Comas, SL

147.000,00 sí

7.- D'acord amb allò establert a la clàusula 14.4 i segons el procediment previst a l'art.85 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i art.152.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es va
requerir a les tres empreses perquè en el termini de 10 dies presentessin la justificació de les
seves ofertes.
8.- L’Arquitecte Municipal fa informe valoratiu de la documentació justificativa en data 22 de juny
de 2017, la conclusió del qual estableix que «...Dels tres requeriments solament s’han presentat
les justificacions dels que corresponen a les empreses següents:
Argon Informatica SA
Pere Boada Comas SL
No ha presentat cap justificació de la baixa anormal o desproporcionada l’empresa Gestión
Ingenieria y Construcción Costa Dorada SA.
Analitzada la documentació presentada s’emet el següent
Es constata que la justificació de l’empresa Argon Informatica SA té les següents característiques:
L’escrit de justificació exposa que els equips de maquinària i mà d’obra se subcontractaran,
mencionant les empreses Novo Seculo Construcciones SL per a paleteria i altres i Eudald Surós
Ribas per a la maquinària d’enderrocaments i moviment de terres. La necessitat de subcontractar
part de l’obra no es considera un factor que justifiqui un menor cost d’obra, contràriament, és
quan l’execució es realitza amb mitjans propis que es poden ajustar els costos de les obres.
Es menciona la disponibilitat d’estudis i ofertes per als principals productes i materials. Alguns
dels materials dels que es justifica el preu d’adquisició no existeixen a l’obra del LOT
2:pavimentació carrer Molí (corresponen al LOT 1).
S’adjunta un estudi econòmic conjunt per als dos lots, sense diferenciar l’import que correspon a
cada una de les obres. Donat que el licitador solament té opció de ser adjudicatari en una de les
dues obres (l’empresa Argon Informatica SA no ha presentat l’oferta econòmicament més
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favorable en l’obra del lot 1 “Ampliació devoreres”) l’estudi econòmic queda desvirtuat per
correspondre a un volum d’obra substancialment superior al que realment hauria d’executar.
L’estudi econòmic presentat distribueix el cost econòmic de cada partida d’obra en tres
conceptes: material, maquinària i mà d’obra. Aquesta distribució no es realitza en funció de
rendiments basats en el temps d’execució i circumstàncies específiques de l’obra sinó que són
proporcions numèriques sense una justificació que permeti comprovar la viabilitat de la seva
execució. Per exemple, la partida corresponent a metres de conducció de diàmetre 200 SN8,
amb un cost de 4.644 € es distribueix en tres imports exactes de 1.548 € per al material, 1.548 €
per a la maquinaria i 1.548 € per a la mà d’obra. Contrastant els preus dels proveïdors de
materials amb els de l’estudi econòmic es constata que no es corresponen els uns amb els altres.
Finalment es diu que el conjunt de benefici industrial i despeses generals seran del 15% en base
a la política actual d’empresa.
Aquest conjunt de circumstàncies acrediten l’existència d’errades i d’indefinicions que comporten
una valoració desfavorable de la justificació aportada per l’empresa Argon Informatica SA.
La justificació de l’empresa Pere Boada Comas SL té les següents característiques:
En l’escrit de justificació de l’empresa P. BOADA COMAS, SL s’argumenta que el preu de la seva
oferta es pot realitzar en disposar de personal propi en plantilla que estaran adscrits a l’obra amb
disponibilitat total.
S’indica que es disposa de maquinària i equips propis completament amortitzats (adjunten
relació).
Es limita la subcontractació als treballs d’instal·lació de Baixa tensió i enllumenat, equivalent a un
16% de l’import total dels treballs.
Es justifica l’oferta amb una baixa considerable de la partida de passarel·la autoportant en
disposar de taller per a treballs de serralleria i de camions grua per al transport i col·locació de
dels materials.
Es justifica la baixa en la partida de subministrament i col·locació de formigó en disposar de
planta de formigó pròpia, i els mitjans de transport i col·locació també propis de l’empresa, sense
dependre de que.
Vista la naturalesa de les justificacions aportades, que identifica aspectes concrets amb
incidència directa a la baixa sobre els costos d’obra es considera que en el cas de P. BOADA
COMAS, SL és suficient per a valorar favorablement l’oferta realitzada.
9.- En data 27 de juny la mesa de Contractació fa la següent proposta de classificació i
d'adjudicació del contracte, en base a l'informe tècnic del mateix dia:
LOT 1: Ampliació voreres
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En conseqüència segons ofertes presentades es considera que la proposta econòmicament més
avantatjosa és la corresponent a ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SL per un import de
282.177,00€+Iva.
LOT 2 : Pavimentació carrer Molí
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En conseqüència, segons les ofertes presentades, es considera que la proposta econòmicament
més avantatjosa en relació al Lot 2 és la corresponent a PERE BOADA COMAS SL per un import
de 147.000 €+Iva.
10.- Vist que les dues empreses han aportat la documentació administrativa requerida per Decret
d'alcaldia núm.377 de data 29 de juny de 2017, i que ambdues compleixen amb els requisits de
solvència econòmica, tècnica i professional exigits en el present contracte.
Fonaments de Dret
Per acord de Ple de data 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 les obres de pavimentació del
Carrer Molí i voreres Carrer d'Avall (Pla de Barris), com a òrgan de contractació.
Articles 151 i 161 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
La Junta de Govern adopta el següent acord:
ACORD:
Primer.- DECLARAR vàlid l'acte de licitació.
Segon.- EXCLOURE les següents empreses i pels següents motius:
Dels Lots 1 i 2:


Hidráulica y Obras S.A (NIF A08243297) per haver presentat una sola oferta conjunta
pels dos lots, la qual cosa fa impossible determinar l'oferta per cada un dels lots de
forma independent i qualificar-les; per la qual cosa hauran de ser excloses de la
licitació d'acord amb la clàusula 14.2 del PCAP.



Cobra Instalaciones y Servicios, S.A (NIF A46146387) per haver presentat una sola
oferta conjunta pels dos lots, la qual cosa fa impossible determinar l'oferta per cada un
dels lots de forma independent i qualificar-les; per la qual cosa hauran de ser excloses
de la licitació d'acord amb la clàusula 14.2 del PCAP:

Del Lot 2:


Gestión Ingenieria y Construcción Costa Dorada SA (NIF A43795442) atès que un cop
incorreguda en presumpció de baixa anormal o desproporcionada, i concedit el termini per
a justificar-la, no ha presentat documentació justificativa de la viabilitat de la seva oferta,
que queda com a desproporcionada.



Argon Informatica SA. (NIF A17154006) degut a l’existència d’errades i d’indefinicions en
la documentació justificativa de la seva oferta anormal, que comporten una valoració
desfavorable de la justificació.

Tercer.- APROVAR, la classificació de les proposicions admeses proposada per la Mesa de
Contractació i que consta en l'antecedent 9è d'aquest acord.
Quart.- ADJUDICAR el contracte d'obres del Nucli Antic d'Anglès segons el següent detall:
LOT 1.- AMPLIACIÓ DE VORERES a la societat ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, S.L., amb
NIF B65675365 i domicili a Carrer 7, núm. 54 08193 Cerdanyola del Vallès, per un import de
282.177,00€ més 59.257,17 € en concepte del 21% d'IVA, que fan un total de 341.434,17 €,
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amb un termini d'execució de 6 mesos, per ser la més avantatjosa per als interessos de la
corporació i haver acreditat que reuneix tots els requisits establerts per la licitació.
LOT 2.- PAVIMENTACIÓ CARRER MOLÍ a la societat PERE BOADA COMAS, S.L., amb NIF
B17320268 i domicili a Crta d'Olot s/n Sant Feliu de Pallerols 17174, per un import de
147.000,00€, més 30.870,00€ en concepte del 21% d'IVA, que fan un total de 177.870 € amb un
termini d'execució de 6 mesos, per ser la més avantatjosa per als interessos de la corporació i
haver acreditat que reuneix tots els requisits establerts per la licitació.
Cinquè.- REQUERIR a les empreses adjudicatàries perquè en el termini màxim de quinze dies a
comptar de la notificació del present acord, compareguin a les oficines municipals per a la
formalització del contracte.
Sisè.- FACULTAR l'alcaldessa presidenta perquè en representació de l'Ajuntament d'Anglès
formalitzi el present contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.
Setè.- POSAR A DISPOSICIÓ dels licitadors no adjudicataris la documentació que acompanya
les seves proposicions, una vegada hagin transcorregut els terminis d'interposició de recursos
contra l'acord d'adjudicació sense que se n'hagin interposat, en els termes de la clàusula 20 del
PCAP.
Vuitè.- NOTIFICAR el present acord d'adjudicació a les empreses licitadores i PUBLICAR
l'adjudicació i formalització del contracte a la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya, i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya només la
formalització.
Novè.- REQUERIR a les empreses adjudicatàries perquè en el termini màxim de 15 dies naturals
comptats des de la formalització del contracte, presentin a l'Ajuntament el programa de treball, i el
Pla de Seguretat i Salut en el treball.
Desè.- DONAR COMPTES en la propera sessió plenària, dels acords adoptats.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Donar compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern d'adjudicació del contracte de les obres
del nucli Antic, precisament lligat al Pla de barris, hi havia el lot 1 i el lot 2 . Un era la
pavimentació del carrer del Molí i l'altre era la millora de les voreres del barri Antic . En data 25 de
maig es va reunir la mesa de contractació, es van obrir els sobres i es va avaluar el compliment
dels requisits. Les empreses Hidràulica i Obras i Cobra Instalaciones y Servicios varen presentar
una sola proposta conjunta per als dos lots. Quan es demanava específicament un sobre per
cada lot. Després, les empreses Salvador Serra, Xavier Alzina i MILFER no varen presentar les
ofertes amb suport cd o usb, tal com es demanava. També, la empresa construccions Fusté tenia
un error en el càlcul de l'I.V.A. al Lot 1. Per tant, es va acordar traslladar aquestes ofertes als
serveis tècnics municipals perquè comprovessin la existència o no de baixes anormals o
desproporcionades i aquestes tres empreses que no havien presentat amb suport informàtic,
també se'ls va requerir que tenien un plaç per presentar-ho. Segons l'informe tècnic s'han avaluat
17 ofertes pel lot 1 d'ampliació de voreres i 18 ofertes pel lot 2 de pavimentació del carrer del
molí. Entre les ofertes hi havien tres baixes anormals, una d'Argón Informàtica, de menys 10,93
% , una de Gestión, Ingeniería y Construcción Costa Dorada, de menys 10,61% i Pere Boada
Comas de menys 10,22. Per tant, el que es fa en aquests casos es requerir a aquestes empreses
que justifiquin al que es degut aquestes baixes anormals i si realment poden fer l'obra per menys
preu. Només varen respondre Argón Informàtica i Pere Boada Comas. En el cas d'Argón
Informàtica el tècnic municipal va constatar algunes errades i indefinicions que han comportat la
valoració desfavorable de la justificació aportada. A «modo» de resum, en la justificació s'hi
17 de 32
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

adjuntava un estudi econòmic pels dos lots sense diferenciar l'import que correspon a cada lot i
com que el licitador només tenia opció de ser adjudicatari per un dels dos lots, per tant l'estudi
quedava desvirtuat, es a dir, feia un preu gros per les dues obres, tampoc hi havia concordança
entre alguns dels preus dels proveïdors dels materials amb els de l'estudi econòmic. Es
mencionen ofertes pels principals productes i materials, alguns dels quals no existeixen a la obra
del lot 2 sinó que corresponien al lot 1. Per tant aquesta baixa no va quedar estimada . En el cas
de Pere Boada Comas, s'argumenta que el preu és pot realitzar ja que disposa de personal propi
en plantilla que estan adscrits a l'obra en disponibilitat total, es disposa de maquinaria i equips
propis completament amortitzats la subcontractació és limita a treballs de baixa tensió i
enllumenat equivalent a un 16% de l'import dels treballs, justifiquen també tenir taller de
serralleria, camions grua, transport propi i també planta de formigó pròpia. A la vista d'aquests
arguments el tècnic ha valorat favorablement les justificacions aportades.
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
Ara, estem en el moment de formalització del contracte.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Per tant del grup 1 ha quedat adjudicatària l'empresa Artífex
Pren la paraula la senyora secretària accidental;
Quan a l'adjudicació, del lot 1,de voreres a la societat Artífex Infraestructures S.L. per un import
total de 341.434,17, iva inclòs i un termini d'execució de les obres de 6 mesos i la pavimentació
del carrer del molí que és el lot nº 2 s'ha adjudicat a Pere Boada Comas per un import total de
177. 870 €.i amb un termini d'execució de 6 mesos.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís.
El preu de sortida d'aquell moment era de 820.000 €. si no ho he entès malament?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Si, si, la suma dels dos lots era de 820.000 €
Pren la paraula el senyor Esteve Callis:
Això, ara s'adjudica per uns 520,000 més o menys, aquí hi ha una diferencia de uns 300.000 €,
aquests 300.000 € siguen de Pla de barris, es podran fer servir per alguna cosa més o els
perdem, per dir-ho d'alguna manera. Es clar, aquí hi ha una baixa que per la Generalitat no es el
mateix pagar 820.000 €, el 75% de 820.000 €.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Doncs no es perden, en aquest cas, al final del Ple votarem un punt d'urgència on començarem a
aprofitar els 300.000 € de baixa, el que farem és executar més obres de les que hi havien
previstes en el Pla de Barris. Per tant podrem anar una mica més enllà en la execució del Pla de
Barris.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
I ara, tornant al carrer del Molí, no seria hora de fer el clavegueram?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
El que passa amb el carrer del Molí i amb el clavegueram, el que podem executar del Pla de
Barris, és el que està aprovat per Patrimoni, la condició que tenim en el Pla de Barris es que
abans del juny de l'any vinent hem d'haver enllestit totes les obres. Aleshores, si hem de passar
per patrimoni que en aquest cas tocaria, això ens alenteix de tal manera que no arribaríem a
temps al juny de l'any vinent. Així, doncs pel Pla de Barris, podrem executar els projectes que
estaven presentats en el Pla de Barris, no projectes addicionals, aquest, el tindrem que plantejar
en tot cas, mirarem si ens pot encaixar o no en els pressupostos del 2018, però directa, no en
pressupostos del Pla de Barris.
Pren la paraula el senyor Esteve Callis:
Quan es diu, el que s'havia presentat, que significa el que s'havia fet anteriorment pels dos
equips de govern?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
El Pla de barris, es va executar ,en la època, inclús anterior de quan us vareu presentar vosaltres,
després, es va presentar i es va aprovar.
Pren la paraula el senyor Esteve Callis:
Quan hi estàvem nosaltres hi va haver el tema de Santa Magdalena, Ca la Silvana i l'Escorxador.
Es pensa fer alguna actuació allà o no?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
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De moment no tenim previstes actuacions en aquesta zona, hi han altres actuacions de les que hi
han en el Pla de Barris i que creiem que prioritàries en aquest sentit.
8.- TEMES URGENTS

Per part de l'alcaldia es proposa l'adopció dels acords urgents:
8.1- Aprovació dels preus públics pel servei de bar als actes organitzats per l'Ajuntament.
8.2- Modificació pressupost 15/2017, per crèdit extraordinari.
Es passa a votació de la urgència dels acords que és aprovada per unanimitat dels assistents:
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon i Jordi Pibernat Casas, PAU (5): Pere
Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol, Esteve Callís Prat i Ernest Luz
Aurich.

8.1TEMA: Aprovació dels preus públics pel servei de bar als actes organitzats per l'Ajuntament.
Vist la proposta presentada pel Regidor d'Hisenda, Sr Josep Casadellà Turon, que literalment diu:
=»Antecedents
1. L’Ajuntament d'Anglès, en ús de la competència en matèria de cultura que li assigna l’article
25.2.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, porta a terme de
forma regular l'organització de les festes majors i populars del municipi, que es concreten en: Les
Gal·les d'Anglès, la Festa Petita, la Fira de Sant Antoni, el Festival Viu la Burés i el Carnaval.
L’informe de Secretaria de data 25 de juliol de 2017 que figura a l’expedient indica quin és el
procediment a seguir per a l’aprovació d’aquests preus públics.
Fonaments de Dret
1. L’article 43 TRLHL estableix que resten obligats a satisfer el preu públic aquells qui es
beneficiïn dels serveis prestats per l’ens local, en aquest cas, doncs, serien els assistents a les
festes majors que fessin ús del servei de bar.
2. L’art. 44 TRLHL senyala expressament, en relació a la quantia, que l’import dels preus públics
haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat.
3. El mateix article 44 disposa que quan existeixin raons socials o d’interès públic que així ho
aconsellin, les entitats podran fixar preus públics per sota del límit previst en l’apartat anterior,
consignant en els pressupostos municipals les quantitats oportunes per la cobertura de la
diferència resultant.
4. L'ordenança fiscal número 20 reguladora dels preus públics estableix a l'article 8è relatiu a les
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«Competències en l’Establiment i Fixació dels Preus Públics», que el Ple determinarà els
conceptes dels Preus Públics que siguin d’aplicació en aquest terme Municipal, mitjançant els
corresponents annexes a aquesta ordenança.
S’atribueix la competència per fixar i modificar els preus públics establerts pel Ple, amb excepció
dels que no cobreixin el seu cost (segons s’estableix a l’article 48 de la Llei 39/88 Reguladora de
les Hisendes Locals) a :
a) Als O.O.A.A. Municipals “Patronat Municipal de la Llar d’Infants” respecte dels serveis o
activitats dels quals en tenen la competència atribuïda.
b) A la Comissió de Govern, la resta de cassos.
Resolució
Per la qual cosa, el primer Tinent d'alcalde i regidor de Cultura i Festes, Josep Casadellà i Turón,
proposa als membres del Ple l'adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR provisionalment l’establiment preus públics per a la prestació del servei de
bar i venda de gots reutilitzables d’acord amb les següents tarifes:
IMPORT
TIQUETS
AIGUA
1,00 €
REFRESC
2,00 €
CERVESA
2,00 €
RATAFIA
3,00 €
COMBINAT
4,00 €
RED BULL
4,00 €
MOJITO
5,00 €
COMBINAT REDBULL
6,00 €
AMPOLLA CAVA
6,00 €
AMPOLLA VI
4,00 €
ENTREPÀ FRED
3,00 €
ENTREPÀ CALENT
3,50 €
ENTREPÀ CALENT+FORMATGE 4,00 €
PATATES FREGIDES
2,00 €
GOTS
1,00 €
PRODUCTE

Segon.- ACORDAR que aquests preus públics mantindran la seva vigència i seran,
conseqüentment, aplicables a successives edicions de les Festes Majors i populars de referència
fins que no siguin modificats o suprimits.

Tercer.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, així com exposar-lo al
públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els
termes previstos a l’article 18 TRLRHL, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes.
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Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
És tracta de donar formalitat per a regularitzar després de molts anys el tema del bar de les Gales
i que hi hagin uns preus públics aprovats, si no és per aquest any, doncs, com a mínim per l'any
que bé. Portem molts anys fent-ho de qualsevol manera sense publicar els preus i aquests preus,
servirien per a qualsevol altra festa.
Pren la paraula el senyor David Bohigas;
Els preus proposats son els mateixos que l'any passat i fa dos anys .
Els preus són, aigua 1€.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja estan aquí!
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Ja estan aquí!
Pren la paraula la senyora alcaldessa;
Son els mateixos preus de l'any passat, la idea és tenir-los publicats.
Pren la paraula la senyora secretària accidental que llegeix la proposta:
La proposta és aprovar provisionalment l'establiment de preus públics per la prestació del servei
de bar i venda de gots reutilitzables que estan en la llista. Acordar que aquests preus públics
mantindran la seva vigència i seran, conseqüentment, aplicables a successives edicions de les
Festes Majors i populars de referència fins que no siguin modificats o suprimits. Publicar el
present acord en el Butlletí Oficial de la Província, així com exposar-lo al públic en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils. Transcorregut els quals si no es
presenten al·legacions és consideraran aprovats.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon i Jordi Pibernat Casas, PAU (5): Pere
Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol, Esteve Callís Prat i Ernest Luz
Aurich.
8.2
TEMA: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 15/2017, PER
EXTRAORDINARI

CRÈDIT

Vist la proposta presentada pel Regidor d'Hisenda, Sr David Bohigas Vilalta, que literalment diu:
=»Vist l’expedient de modificació de crèdit número 15/2017 crèdit extraordinari, finançat amb baixes
d’altres aplicacions pressupostàries.
Vista la necessitat de dur a terme la licitació de l’obra del Pla de Barris: Centre Cívic (Arcada de Can
Verdaguer)
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme expedients
de modificació per crèdit extraordinari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció (29/2017) emès en data 25 de juliol,
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Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la modificació del
pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2017 per crèdit extraordinari número
15/2017, següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
DESPESES

- ALTES

Codi
Aplicació

Denominació

933 63202

P.Barris–Centre Cívic – Arcada de Can 68.271,03
Verdaguer
TOTAL

Import
modificació

68.271,03

DESPESES - BAIXES
Codi
Aplicació

Denominació

Import
modificació

1532 62300

Arcada de Can Verdaguer

-32.999,80

1521 63201

Habitatge Públic (recurs de PMS)

-29.206,00

171 62300

Jocs infantils (recurs de PMS)

-6065,23

TOTAL

-68.271,03

SEGON.- Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació a
l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu
si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor
en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Una mica enllaçat amb el Pla de Barris, que hem comentat fa un moment, la proposta és col·locar
el Centre Cívic a l'Arcada de Can Verdaguer, d'aquesta manera aconseguim tenir Centre Cívic i
rehabilitar la Arcada de Can Verdaguer. El projecte que hi ha al Pla de Barris puja 273.084,12 €.
Els quals el 75% els subvenciona la Generalitat amb la subvenció del Pla de Barris, com
comentaves Esteve i l'altre 25%, va a càrrec del pressupost municipal. Per aconseguir partida per
realitzar aquesta inversió, el que proposem és dotar de 68.271, 03 €, el Centre Cívic a l'Arcada de
can Verdaguer, dels quals 32.999,80, ja s'havien executat ja fa uns quants anys, quan es va
començar una fase, per tant aquesta partida utilitzar-la per això, després, extreure d'Habitatge,
Promoció del Sòl, 29.206,00 € i extreure de la partida de jocs infantils que ens va sobrar, 6,065,23
€ que aquesta ja s'havia realitzat degut a la baixa dels Jocs Infantils, aleshores aquesta ja s'havia
utilitzat en Patrimoni Municipal del Sol, per tant és recuperar-los per aquesta operació que també
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és pot utilitzar el Patrimoni Municipal del Sol, en total són 68.271,03 €. I aquí la aportació de la
modificació de crèdit que proposem.
Pren la paraula el senyor Esteve Callis;
El tema de l'arcada de Can Verdaguer hi havia al Patrimoni d'Edificis i Habitatge, que en aquell
moment s'havia fet hi havia 160,000 € que pagava l'Ajuntament si no recordo malament i ells hi
tenien que afegir 280 o 300.000€. Venia una part d'Incasol i de la Agència d'habitatge i no se que
més...
Pren la paraula el Senyor Josep Casadellà:
Si, en aquest cas era un conveni que es va signar en el seu moment amb Joaquim Nadal.
D'aquests convenis en aquell temps se'n varen signar centenars, aquests convenis han anat
vencen i com que no es donaven les circumstàncies oportunes, doncs es poden realitzar, es a dir
han vençut. No es poden tenir en compte, però, l'Ajuntament si que hi va fer una inversió grossa,
40.000 i escaig d'€ per netejar tota la casa i que no hi hagués risc. Em tingut que començar des
del principi, agafar el projecte i avançar sobre aquest projecte.
Pren la paraula el senyor David Bohigas;
En aquest cas el que hem aprofitat és el projecte, el projecte si que els hi varem demanar, com
que era propietat de l'Incasol, els varem demanar que ens el retornessin. En algun dels plens
anteriors varem aprovar la sol·licitud perquè ens el retornessin i els 33.000 €, que va invertir
l'Ajuntament, és una feina que ja està feta del projecte.
La senyora secretària accidental llegeix els acords;
Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2017 per crèdit extraordinari número 15/2017,
que s'ha explicat i també s¡acorda fer la exposició igual que l'anterior.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta
Triadó Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon i Jordi Pibernat Casas, PAU (5): Pere
Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol, Esteve Callís Prat i Ernest Luz
Aurich.

TEMA: PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo, en principi abans de començar els precs i preguntes; una pregunta molt concreta al regidor de
Governació Sr. Josep. El dia 6 de juliol li vaig enviar un correu dient-li que havia donat voltes pel
poble, vaig trobar la Policia Municipal, els vaig dir si volien venir a fer el toc i em varen dir que tenien
prohibit anar als bars, li vaig fer saber al senyor regidor i ell em va dir, em pots passar per escrit la
queixa que vas fer de paraula en veure un dels agents fumant a la porta d'un bar, que només sou
bons per difondre de paraula i per embolicar la troca . Jo li vaig contestar, Josep, jo no he fet cap
queixa, en tot cas la persona que t'ha dit això, que ens ho digui a tots dos, fins aviat. I, ara, aquesta
persona que et va dir això, el dia que tu vulguis que ens ho digui a tots dos. Això, que dius que vaig
dir, que jo havia dit, ho has fet per escrit i es una «Embusteria».
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
És una informació per a mi .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Això és una «embusteria», jo et dic.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Bé, pot ser-ho, jo tinc la paraula d'una persona
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Aquesta persona la pots posar davant del secretari perquè parli i així,
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
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Fa falta que aquesta persona vulgui fer-ho
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Tu has fet per escrit que jo, havia dit això.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
És el que em va arribar a mi.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, però abans d'arribar, te'ns que parlar amb mi a veure que ha passat.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
És el que vaig fer,
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Abans d'escriure una cosa d'una persona tens que dir-li a la cara.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
És el que vaig fer, enviar un correu comentant a veure que havia passat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
La persona que ha dit això, que ens ho digui a tots dos.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Jo li demanaré a aquesta persona si pot fer-ho o si vol fer-ho. Per altra banda en el tema relacionat
amb els bars el que és va apreciar, era que semblava que hi havia una mala imatge del que se
suposa que és la Policia Municipal al veure'l fumant davant d'un bar. Aleshores, el que es va optar,
se'ls va dir doncs, no es pot tenir aquesta imatge, l'hem de canviar. És va fer una reunió amb la
Policia, es va parlar amb tots els policies, es va parlar amb el sergent. Aquesta ordre, que varem
donar de no anar als bars es va retirar, es va treure i el que demanem a la Policia simplement que
faci bona imatge del Cos.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Això, ja estem completament d'acord, però això de dir, que jo havia dit que havia fet això, doncs,
només ho diuen els «embusteros».
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Bé, parlaré amb aquesta persona i si diu que ho vol dir públicament i fer-ho davant de la Secretària ,
així ho farem i si no serà la paraula d'ell contra la d'un altre. Per a mi no hi ha més problema.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Molt bé, merci. Referent als precs i preguntes hem fet un redactat un fa referència sobre el rec que hi
ha tocant els tallers de la nau de la Burés, on faltava l'informe de l'A.C.A. de Barcelona, ha veure si
s'ha rebut ja.
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
És que no han sol·licitat rés encara.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És que no s'ha demanat? s'ha fet sense permís?
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Bé, això ho dius tu!.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Home, doncs que em donin el permís d'obres de l'A.C.A. demanant fer aquesta connexió. Després,
hi ha previst alguna solució per solventar els problemes del clavegueram i aigües fluvials en la zona
de Cuc i carretera d'Osor, quan plou molt? Vostè, Sr. ja sap que cada vegada que plou molt, no es
d'ara, es de ja fa temps, allà davant de casa teu i el que és el Màxim, doncs hi ha un pam d'aigua,
els embornals, quan plou molt no engoleixen. Suposo que és defecte de la canonada que no acaba
de engolir-ho tot .
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
A inicis d'aquest mes, des d'Aqualia ens varen presentar uns deures que tenien que des de fa molt
de temps formen part de les millores, des de fa molt de temps vol dir des de la data de concessió del
2008, que era el Pla Director de Sanejament, ens el varen presentar per la via ràpida dijous i per la
via més normal explicant-nos amb més detall que vol dir aquest pla director de sanejament, que
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inclou tot una sèrie d'inversions, unes més urgents d'altres, més importants d'altres, no tan
importants que s'han de fer al llarg de 25, 30 anys, si no recordo malament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No fet , hi ha una previsió?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Deixam explicar, la planificació, per planificar, primer hem de saber quines tecles hem d'anar a tocar,
segons els tècnics per tant el que fem en base a aquest Pla Director de Sanejament, veurem
quines són les necessitats, que és el més urgent i treballarem en el pla d'inversions que caldrà fer,
aquí, en el qual jo us avanço que oferirem que en parlem conjuntament perquè no és un pla de dos
anys, un pla de 25 anys, crec que d'alguna manera doncs, tots hem de ser conscients, i s'hi ha
d'anar-hi treballant, són d'aquelles coses que no es veuen.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Perdona a dintre aquest pla hi deu haver tot el tema de les canonades de plom i tot.
Pren la paraula el senyor David Bohigas_
No, les escomeses de plom ja s'estan canviant en principi.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
És un altre tema.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
S'està executant el canvi i ens han dit que aquestes alçades tindria que estar pràcticament acabat,
però s'ha endarrerit un parell de mesos. Ens han dit que amb un espai de dos o tres mesos totes
tindrien que estar canviades, ara la majoria ja estan canviades, però encara en queden unes
quantes.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Molt bé, després el que varem demanar, a veure, si s'havia fet les revisions de gas i llum al local dels
escoltes, com varem demanar en el Ple passat.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No s'han fet i ja es farà quan es pugui.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, també hi han diferents llocs infantils ubicats en diferents indrets del poble. Aquests jocs
estan tots homologats? Com que ara s'està amb la homologació dels jocs infantils, els gronxadors i
així.... No sé si seria interessant fer-hi passar el tècnic.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Evidentment, en el parc infantil, tot està homologat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El que hi ha a l'Estació, a Floricel ?
Pren la paraula la senyora alcaldessa;
Si, el que passa, que les normatives, són, has de complir la normativa que toca en el moment que
ho implantes. La que no ho complia era aquell que hi havia al Canyo que era com una passarel·la
o un pont, era la única que realment no complia i fins i tot era perillosa, la varem retirar i no es
tornarà a posar i la resta de gronxadors, hi ha alguna caseta també ,un castell petit, aquestes
compleixen.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Millor.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
De totes maneres, hi han gronxadors que s'estaran recol·locant, pintant i recol·locant
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És per això, perquè ara la legislació, es diferenta. Abans no n'hi havia, són coses d'aquest tipus
que cada vegada que va evolucionant el sistema, coses noves, noves normes.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ja estem al cas i ho revisen els tècnics.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
S'han fet les inspeccions tècniques de la instal·lació tèrmica de l 'escola Pompeu Fabra. Tal com
demanava la Direcció General de Energia i Mines i Seguretat Industrial?
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Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Això, qui ho demanava?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si, ho vaig veure en un registre d'entrada adreçat al Pompeu Fabra que demanava això.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Quan?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet;
Entre l'últim Ple i ara.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
No, en tinc constància, però de totes maneres la calefacció ha passat l'ECA. Ara a l'hivern, abans
de començar el curs passarem la del dipòsit . Encara ho estàvem mirant l'altre dia perquè farem
una petita modificació en el que és el conducte que va des del dipòsit a fins a la caldera que ha
portat bastants problemes perquè durant molts anys s'hi ha acumulat porqueria i ara ens
embussava el cremador i un cop s'hagi fet aquesta modificació, es passarà la revisió del dipòsit.
Això de les Mines i tot això..
Pren la paraula el Senyor Pere Espinet:
L'Altre dia, mirava l'entrada aquesta, jo dic el que posa la instància.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Ja ho mirarem
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Desprès també, la pregunta que va fer l'Anna, dos Plens anteriors, que fa referència a l'arbrat del
Pompeu Fabra.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Segons tinc entès, hi han anat els de...
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És aquell pi que va....
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
S'ho van anar a mirar els de... hi han estat treballant, no he anar a mira. Se que estan
desbrossant..
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És el pi aquell.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Si, si, doncs, varen estar els de les franges perimetrals desbrossant n'hem estat parlant amb
Josep Carreras el director però no hi he anat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Es aquell pi, que a mi en fa por, que està tort.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Si, Si, Ja, ja.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet_
Després va haver-hi un robatori al cementiri que es varen emportar molt material elèctric i
conductes. S'ha acabat d'arranjar tota la part elèctrica de la il·luminació del cementiri?
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Si, s'han arranjat els desperfectes que varen fer, els que cobria el robatori, ara actualment
s'estan fent altres reparacions al cementiri com ja s'ha acabat les reparacions a totes les
columnes i la impermeabilització del sostre dels nínxols, s'han connectat els lavabos de la sala
d'autòpsies a la depuradora que hi ha a la casa del guarda i s'estan fent arranjaments perquè el
cementiri estigui en condicions i total seguretat per tothom.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Així els «wapuls» ja s'ha connectat a la energia? Les lluminàries que van des de baix fins a dalt
de tot?
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Si, en teoria ja estan connectats, si, però s'han de acabar de mirar quines estan foses.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Així? jo preguntava si està fet, de moment no està fet. Doncs, ja està?
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
No, de moment no està fet, s'hi està treballant.
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Eren la paraula el senyor Pere Espinet:
És això, mira si és fàcil.
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Bé, jo et contesto.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
De cares a la propera cavalcava de Reis, pensen destinar algun recurs econòmic per tal
d'adaptar les carrosses propietat de l'Ajuntament amb més seguretat?
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Encara no ,s'ha tingut la reunió de la comissió de reis.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ara, que s'acosten les Gales, s'ha fet un llistat del voluntariat per tal de tenir-lo assegurat no fos
cas que se'ls demanes carnets de manipuladors o altres?
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Aquest llistat es farà en el moment que hi hagi tota la llista de voluntaris.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Una que fa referència a les piscines, i els horaris sobre com i on estan els socorristes.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
A partir d'aquest cap de setmana que és quan començara la temporada d'horari d'estiu dels
socorristes a la porta s'especificarà que des de les dues fins a les dues trenta no es podrà banyar
per descans dels socorristes. En principi fins ara entre la una i les tres que no hi havia ningú, el
socorrista s'agafava el descans, en principi no hi havia cap problema, va sorgir el suggeriment.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Quedareu més tranquils eh?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Si, ho farem així, algú dels que voldran nedar entre les dues i dos quarts de tres, no estaran tan
tranquils, però, bé.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, el regidor es vostè.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
No, ja, ja, per això hem decidit que davant el suggeriment era més intel·ligent posar aquest horari
establert.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, també referent a la piscina, avui hem vingut a mirar el registre d'entrades de documents
hi hem vist que hi han unes no conformitats per part de Dipsalut pel que fa referencia a la humitat,
proposa revisar els mecanismes de renovació de l'aire ja que la humitat ha superat el màxim
permès. I després també n'hi ha una altre part contaminant que fa referència a l'aigua que posa
que hi ha una lleugera contaminació amb el vacil, com es diu....
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El vacil de. staplococ
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Staphylococcus. En quan a la humitat el consell que ens dona Dipsalut és que obrim finestres, de
moment ens dona aquest consell. Pel que fa a la presència de Staphylococcus és una quantitat
molt petita prové de cok i el que és va fer una cloració de 12 hores i d'aquesta manera ja
s'eliminava qualsevol resta.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I després, tal com vaig dir al regidor, ara demanen que els socorristes estiguin dintre la OPEC.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Si, ja s'han d'apuntar. No els podem apuntar nosaltres
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Són coses que l'any passat no hi eren . Tot va evolucionant.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Estan avisats que ho han de fer.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després també fa referència a una cosa endèmica que n'hem parlat en diferents Plens que els
vestidors manca de dutxes pel personal.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
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Pel personal...?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ho he dit així?, perdó, pels usuaris, perquè ens entenguem.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Ha val..
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hi han deficiències, fa referències a lavabos, dutxes i waters. Després, diu que manca sistema de
desguàs per a remolins.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Qui ho diu això?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet.
Dipsalut. I després faltaria també, un pla de seguretat i bones practiques que són els indicatius
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
No si, per faltar falten moltes coses. No ho podem pas arreglar tot!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I un altre que fa referència a unes queixes d'un senyor que es la segona queixa que fa referent al
mal estat de la deixalleria. Una sol·licitud que devia anar al regidor pertinent. Parla dels materials
que tindrien que estar sota cobert i no hi son. Tot està per terra i així......
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Suposo que fa referència a una estància que va entrar dilluns i una de divendres.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No ho se perquè, ho he llegit així ràpid...
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En Josep, ens ho explicarà ell coneix més bé tot el tema de la deixalleria, jo si que puc dir, que
amb aquest senyor li hem dit que vingui a parlar amb nosaltres com es gestiona la deixalleria que
Nora està amb un conveni amb el Consell Comarcal i li explicarem totes les gestions que s'han
dut a terme des de fa dos anys i que han de desenvocar en la mancomunació de la deixalleria
amb Anglès, la Cellera i Amer, així, d'una vegada per totes solucionem aquest tema. Allà, on està
la deixalleria, no se qui va decidir posar-la allà.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres,
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
A, val, doncs, no es el lloc, ens ho diuen per activa i per passiva.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Fa uns anys que hi es.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En Josep li explicarà amb més detalls.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
L'espai que utilitzem com a deixalleria mai ha estat adequat com a deixalleria, no és una
deixalleria tipus A, ni cap altre, és simplement un espai en el qual s'està duent la recollida de les
deixalles que porten els veïns del poble . Des que varem entrar hem estat mirant llocs on poderho portar, hi han hagut varies opcions, la que era més factible poc temps era fer-ho a darrera la
Burés, tocant a l'arbreda hi ha com una mica de magatzem, allà és podia adequar hi havia espai i
es podia fer. Quan estàvem amb tot això, va sortir la possibilitat de mancomunar i després varem
optar per mancomunar aquest servei perquè de fet quan una persona carrega material al cotxe
perquè entenem que no ho pot portar a mà tant és deixar-ho aquí a la Burés com portar-ho a la
Cellera. A més a més, el fet d'utilitzar aquesta deixalleria, s'està preparant tot perquè sigui
bonificat, es a dir, qui porti les restes allà, tindrà una bonificació pel fet de utilitzar-ho, això ho ha
de muntar Nora. Per altra banda hi ha un servei programat de buidatge podríem dir de la
deixalleria que és un per setmana. Fer una recollida a la deixalleria un cop per setmana durant
dues hores i mitja que és el servei que té contractat Nora amb les circumstàncies que no hi han
els contenidors per poder recollir, perquè no n'hi han més, és a dir, hi han els que tenim els que
es varen pagar en el seu moment, doncs, dona que els voluminosos queden amb un piló, les
runes queden en un altre, els residus vegetals queden en un altre. El que es va optar es què
s'ajuntaven aquests serveis que es tenien que fer un cop per setmana i es portaven a fer-ho un
cop cada tres setmanes, cada dos tres setmanes, a vegades quatre, però aleshores valia la pena
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anar-hi amb un camió, carregar-ho tot deixar-ho tot net i fer-ho . El primer punt que hem millorat
ha estat poder tancar la porta d'entrada de la deixalleria. Aquella porta fins que hi va haver els
automatismes quedava sempre oberta i la imatge del que hi havia darrera no era recomanable,
no era bona per al municipi ni per a la deixalleria. Totes aquestes gestions s'han anat fent hi ara
el que hem dit, ha veure si poguéssim tornar a la recollida setmanal, ni que fos d'un sol producte
que es poguessin anar traïen setmanalment un residu concret i poder-ho fer així setmanalment
per veure si així canviava fins que es posi en marxa la deixalleria mancomunada que pensem que
serà la solució més bona. Hi havia la altre opció que era tancar la deixalleria però amb la quantitat
de tones que mensualment arriben a la deixalleria penso que no és aconsellable, però bé, està en
mans de la empresa gestora i per tant ells faran el que creguin més oportú.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Només unes preguntes. Tancament de la bassa de l'aigua com està?, s'ha parlat amb els
propietaris, es tancarà, no es tancarà com està?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Si, s'està treballant en dues línies, el que passa que el tema és l'en perquè els propietaris no és
un de sol sinó que són varis. Ho saps bé, perquè també hi vas estar treballant. Aleshores, s'està
treballant amb la línia d'adquirir el terreny i tancar, però al veure que tot això s'està alentint, doncs
també s'està treballant amb la línia de sol·licitar permís als propietaris, perquè ens donin permís
per tancar el perímetre de la bassa prèviament i després ja parlarem de la compra. Estem amb
això, el que passa és que estem una mica a expenses dels moviments que els propietaris acabin
de decidir.
Pren la paraula el senyor Esteve Callis:
Després, el tema del riu del Puigvell, s'està parlant o com està el tema dels veïns i tot, o està
encara igual?
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Els veïns, crec que aquí la Geni hi pot donar alguna informació més. Però fa molt de temps que
no venen ni diuen rés.
Pren la paraula el Senyor Esteve Callís:
Com s'ha quedat.
Pren la paraula la senyora secretaria:
Això, està parat perquè els varem fer el requeriment l'ordre d'execució i la solució tècnica que
ens semblava més viable era mol cara. Aleshores els hi varem donar temps perquè si ells podien
amb els seus propis mitjans buscar-se un tècnic que els pogués fer una altra solució més barata
o més econòmica que ens la presentessin i nosaltres la estudiaríem i si era per salvar el perill que
va provocar l'ordre d'execució, doncs l'admetríem, el que passa és que es cert que ells no han dit
res més i nosaltres tampoc.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Després us demanaria abeure si es possible una petita despesa als bancs de la Plaça de la
Rutlla. Hi han tres bancs que donen a la carretera que puja, al vial que aquest dia passant, un
senyor els estava apedaçant. Allà hi han tres bancs, en un hi falta una fusta els altres estan
enganxats amb brides, no ho sé, son coses. Allà, sempre està molt ple i l'altre dia vaig veure un
que estava enganxant un banc amb brides . Són els tres bancs que donen al vial. Un canvi de
fustes i ja està.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No se si heu vist al Facebook la quantitat de fotos de feina que s'està fent en aquest sentit.
Segur que està programat i ja arribarà.
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Hi ha molta feina a fer. Al poble hi ha molta feina a fer, de bancs s'han arranjat els de la F.E.V.E.,
els que hi han fora de la zona esportiva, s'han arreglat els que hi han a la plaça dels Horts. Es va
arranjant tot el que es pot. Com ja sabeu tenim molt poc personal i aleshores fem tot el que
podem. De totes maneres prenc nota i intentarem sol-ventar-ho.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Almenys aquests que estan al centre del poble.
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Bé, tots són importants.
Pren la Paraula el senyor Esteve Callís:
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Ja, ja, però....
Pren la paraula Antoni Franco:
Prenc nota i intentarem de sol-ventar-ho.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Després un altre que està passant últimament, que hi ha una companyia de telefonia que està
passant a totes les cases, no se si és a tot el poble, però si al barri antic. Jo puc parlar del barri
antic, que està pressionant bastant, si, si, quan dic pressionant ja dic jo, la paraula és
pressionant, per passar la instal·lació per les façanes. Té permís aquesta companyia? No sé si
poden passar o no poden passar, en el sentit que portin un paper i et diguin o signis o no és igual
si passarem igual! Doncs, dic perquè portés el paper, en varies cases estan passant.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Jo puc dir que és un projecte que va entrar a l'Ajuntament de la mà de Cener i Másmóvil per
desplegar la fibra òptica a Anglès, a partir d'aquí són 5 companyies telefòniques que han decidit
pagar entre totes aquest desplegament. Són elles qui s'ho fan, però sembla ser que un cop ha
entrat a l'Ajuntament, nosaltres si està tècnicament i legalment correcte tampoc tenim dret a dir
que no, que em corregeixi la lletrada si ho dic malament.
Pren la paraula el senyor Esteve Callis:
Només, comento si tenen permís.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Tenen permís, si.
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
Si, s'ha aprovat recentment aquest pla de desplegament, la Llei de telecomunicacions els hi ha
obert molt el mercat. Nosaltres, estem pràcticament obligats a aprovar aquest pla de
desplegament, però el pla de desplegament podríem dir que tan sols no és vinculant, perquè la
única cosa que fa és una proposta de desplegament. L'aprovació l'hem fet per decret d'alcaldia
perquè realment no te ni caràcter normatiu ni implica cap instal·lació, d'entrada no, el que han de
fer ells, les companyies que vulguin instal·lar la fibra és; obtenir els permisos dels particulars per
poder passar per casa seva. Una altre cosa és les formes que tinguin, nosaltres no els hem
autoritzat a ser mal educats. Això, està clar!
Pren la paraula el senyor Esteve Callis:
Jo, només pregunto una cosa, si no els deixes passar que passa?
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Que no tindrem la fibra a tot arreu, tu tens el dret.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Però, una cosa, estem al barri Antic, no poden anar per sota. És a dir, estem plens de fils i ara en
posarem més a les façanes, pregunto, jo crec que és un problema d'ells no és pas un problema
del barri Antic. Aquestes companyies, a més a més, porten un paper que els drets els tenen tots,
el que signi aquest paper és que no en te cap de dret, perquè ells els tenen tots. Doncs dius bé,
que passin per sota. Estem intentant treure fils del barri Antic i ara encara ni volem posar més.
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
El que si puc dir les qüestions més tècniques per on ha de passar no estic preparada per
respondre però comprenc el neguit. Pel que jo he pogut estudiar ara que hem hagut de prepar
l'acord del pla de desplegament, es això, que un cop ells vulguin fer la instal·lació de la
companyia que sigui tindrà que fer la declaració responsable i presentar la documentació que és
legal la que han de presentar. Aleshores els nostres tècnics en aquest cas un enginyer tindrà que
fer un informe comprovant que es compleix i si que pel fet de passar pel nucli antic és necessita
un informe especial o no es compta amb la autorització del particular o han de sol·licitar a
l'Ajuntament l'expropiació . Ho dic així, un dels supòsits que preveu la llei no dic que hagi de ser
el cas d'Anglès, aleshores, es resoldrà petició a petició. Quan ells diguin volem instal·lar nucli
antic tindran que demanar el permís corresponent i aleshores resoldrem. Aquest pla de
desplegament no els dona dret a rés diguem és ven bé una declaració que ells fan diguen vull
venir a instal·lar, la Llei ens obliga pràcticament a aprovar-ho si està redactat per un tècnic
competent i té tota la documentació legal que ha de tenir, però tampoc vincula, si després fan
aquest estudi de mercat que estan fen ara hi veuen que no hi ha interès potser no s'instal·len i no
els hi podrem exigir després.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
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Esteve, referent amb aquest tema i el tema del trenat que comentaves, el trenat elèctric, una de
les altres propostes que hi ha al Pla de Barris es precisament el trenat elèctric, en aquest cas aeri
que és el que hi ha en aquests moments i no soterrar-lo perquè això val fortunes, sinó fer el que
ja s'havia fet antigament entre l'arcada del carrer d'Avall, a Can Verdaguer i l'altre i és passar-lo
per un costat i en diferents punts traspassar-lo a l'altra banda perquè el trenat passi per les
façanes el màxim dissimulat possible, que passi per les façanes de les cases el que si en tot cas
mirarem com tècnicament, però que aquesta gent doncs, no destrossin el que s'arregli amb el
trenat apart elèctric amb el trenat de fibra, però si que van a façanes, no van soterrats perquè el
cost est alt.
Pren la paraula Esteve Callís:
Si estem parlant del barri Antic, ara que es tenen que eixamplar les voreres, no sé si es pot
aprofitar...
Pren la paraula David Bohigas:
No perquè, és molt ràpid dit, però són operacions diferents la part elèctrica passa que si hi han
averies. Hi ha tot un seguit de requisits que són diferents i a més a més, l'aprofitament amb el
tema del Pla de Barris, el projecte està definit que vagi enganxat a façana el que s'elimina són
els creuaments de carrers. Els creuaments de carrers si que són soterrats però la resta i ni han
molt pocs de creuaments de carrers soterrats al barri antic, la resta va a façana. També per la
comoditat , visualment té un impacte negatiu però a nivell de veïns és diferent si està soterrat o
enganxat a façana a l'hora de fer obres o modificacions.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
També recordo que en el projecte posava que si no tenien un percentatge X que no recordo quin
era, no sé si era un 60 o 70% de gent que els donava permís no podien fer-ho. Per tant aquí totes
les persones que han rebut aquest full poden fer sospesar la balança per la part si o no, després
en podem parlar-ne, que si al barri antic surt no.
Pren la paraula el senyor Esteve Callis:
Això que estem dient és una bona cosa que puguin passar, però aquestes companyies ja sabem
com van no. El problema no són les companyies, el problema és que si mai un dia, vols treu-reho o hi ha algun problema, amb el que vas firmar no tens cap dret. Estem parlant només d'això,
es tot a favor d'ells, potser tindrien que canviar una mica les coses de tant en tant.
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
Però ve de la Llei estatal.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Si, si, però el que rep és el propietari.
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
Si, si, però nosaltres com Ajuntament no tenim marge.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
El marge que tenim 'Ajuntament és fer-ho soterrar
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
No podem obligar-ho.
Pren la paraula el senyor Esteve Callis:
Aquí si que està a la nostra mà.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Això, s'ho pot mirar --- però em sembla que ja ho havia vist. Segur que ho havia vist. En tot cas
també no perdem rés en preguntar a la companyia si quan aixequen les voreres, ells ho volen
aprofitar. Però si que en aquest cas en el projecte tampoc teníem gaire marge per lluitar.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No, no, el que estem dient .
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
El passat dia 1 de juny, es va presentar una instància a l'Ajuntament demanant els resultats de
les analítiques de l'aigua que tenen els locals del Centre de Dia, a la Llar d'Infants i la Piscina
Municipal amb la temperatura. No ens heu contestat, no ens heu dit res, ens podeu facilitar
aquests resultats?
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
T'ho faré arribar Montse si no t'he contestat és perquè potser m'he despistat. Ja t'ho faré arribar.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
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Després, bé, se n'ha parlat de cares a la xarxa distribuïdora d'aigua potable que hi han uns
metres uns 1000 metres que caldria adaptar-los al Real Decret 140/ 203, per tal que l'aigua
arribes a la llar de les cases doncs, que aquesta aigua sigui més sanitàriament pura, per dir-ho
així i referent a aquest punt que l'hem tractat varies vegades, s'hi està posant?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
No sé que diu exactament aquest Real Decret, tu tel saps? el que si que s'està fent i s'està
treballant en el mallat . Se'ns ha presentat amb el tema del mallat que és una de les coses que
havíem comentat repetidament, Aqualia, ens ha presentat per ordre de prioritats d'Aqualia, aquí
falta la revisió de la tècnica nostra, en aquest cas l'aparelladora, per ajuntar les prioritats dels
mallats primers que caldria modificar i en aquest cas, suposo que un cop passat el període
estival ja tindrem l'ordre de prioritats definitiva. A partir d'aquí amb els diners que hi havien en els
pressupostos participatius d'enguany invertir-hi i començar a fer aquests canvis. Any a any, fer les
inversions per anar anellant la xarxa d'aigua de distribució.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
També, varem demanar temps enredera les analítiques de la nova font del Canyo, com està de
clor, com està sortint?
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Mira aquesta font la varem incloure en l'antic programa PT14 de Dipsalut i tot just ara hem rebut
la sol·licitud validada d'aquest programa, per tant entenc que en breu ja procediran a fer les
analítiques. Encara no les han fet.
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 accidental, en dono fe.
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