
ACTA DE LA SESSIÓ DE  PLE EXTRAORDINARI

Número: 2/2017
Caràcter: Extraordinari
Data: 28.02.2017
Horari: de 20:00 a 20:45 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

ASSISTENTS

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

Sra. Eugènia Iglesias Berini, secretària accidental
Sra. Leonor Martínez Lacambra, interventora

Excusen l'assistència:
Antoni Simón González, regidor

ORDRE DEL DIA:

1. Prendre coneixement de la Renúncia al càrrec del regidor Sr. Antonio Simon Gonzàlez, 
membre del grup municipal PAU.

2. Aprovació  del  conveni  d’encàrrec  de  gestió  entre  l’Ajuntament  d’Anglès,  el  Consell 
Comarcal de la Selva i SUMAR, empresa d’acció social SL. per a la gestió del servei de 
Centre de Dia per a gent gran “El molí de Cuc”.

3. Aprovació addenda al Conveni de delegació de les competències de gestió de residus 
municipals i neteja viària.

4. Aprovació  conveni de  col·laboració  entre Consell  Comarcal  de la  Selva i  l’Ajuntament 
d'Anglès,  per  a la  realització d’accions d’experiència laboral,  en el  marc del  programa 
treball i formació.

5. Aprovació del  conveni  d'ampliació de la  delegació a favor del Consell  Comarcal de la 
Selva de la gestió tributària i recaptatòria d’ingressos de dret públic.

6.  Aprovació de la modificació del conveni entre l'Ajuntament i la Sra Isabel Rigau per a 
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l'execució d'unes obres municipals.
7.  Donar compte de la Sentència n 288/16 dictada per l'Audiència Provincial del Girona en el 

recurs 445/2002, contra la mercantil Buretex SA i l'Administració concursal.
8. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 4t trimestre 2016.
9. Donar compte de les execucions trimestrals 4r trimestre 2016 LO 2/2012.
10. Donar compte del informes trimestrals del 4r trimestre de la Llei Morositat i Període Mitjà 

de pagaments.
11. Assumptes urgents

1.-

TEMA:  Prendre  coneixement  de  la  Renúncia  al  càrrec  del  regidor  Sr.  Antonio  Simon 
Gonzàlez, membre del grup municipal PAU.

Es  dóna  compte  al  Ple  de  la  proposta  presentada  per  l'alcaldessa,  Sra  Astrid  Desset,  que 
literalment diu:

=» Atès l'escrit de renúncia al càrrec de Regidor subscrit pel Sr Antoni Simon Gonzàlez presentat 
per registre d'entrada amb el nº 000714 i data 15 de febrer de 2017 en virtut del qual es posen de 
manifest les raons que l'han dut a formalitzar la renúncia voluntària al càrrec.
Atès que El Sr.  Antonio Simon Gonzàlez, Regidor d'aquest Ajuntament,  va prendre possessió 
d'aquest càrrec el dia  13 de juny de 2015 després de les eleccions locals celebrades el dia 24 de 
maig de 2015.
En compliment dels articles 9.4  del RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que s'aprova el ROF, 
i art.182  de la LO 5/1985, de 19 de juny, LOREG, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent:
ACORD 
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament presentada 
pel Sr Antonio Simon Gonzàlez.
SEGON.- Trametre certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central juntament amb la còpia 
de l'escrit de renúncia i indicació de que la persona a la qual correspon cobrir la vacant, a judici 
d'aquesta Corporació, és el Sr. Bartomeu Carrillo Caparros, següent de la mateixa llista que el 
renunciant, i sol·licitant a la Junta que remeti la corresponent credencial per tal que pugui prendre 
possessió del seu càrrec.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Pere Espinet: 
El senyor Toni Simón, regidor de Pau, per assumptes amorosos, no és pas mentida, no. Està a Ibiza,  
ja fa més de mig any i últimament ens vàrem trobar amb ell, i ens va dir: «Pere, millor que presenti la  
dimissió perquè estic aquí a Ibiza amb la companya que estic». Nosaltres ho veiem correcte i a partir  
d'aquí nosaltres farem els tràmits oportuns per tal que la seva plaça l'ocupi un altre, en aquest cas  
tocaria a en Bartomeu Carrillo, que ja vàrem venir amb la secretària a fer la renúncia d'en Bartomeu,  
perquè va dir: «millor que n'entri un altre, perquè jo ja sóc una mica gran m'estimo més estar per  
casa, però no obstant estaré al costat del grup PAU». En principi entraria l'Ernest Luz, que ja ha fet  
algun encàrrec pel grup PAU.
Només  dir,  que  l'Antoni  Simón,  quan  va  estar  de  regidor  de  govern,  que  era  de  cultura,  va  
desbloquejar  moltes  coses  de  la  biblioteca,  que  la  biblioteca  la  vàrem  trobar  quan  l'empresa  
contractada va marxar perquè no cobrava, quan ningú es volia fer càrrec de cap tipus de butlletí,  
vàrem anar insistint, ho va fer l'Esteve per tal de posar-ho a punt, en Toni també es cuidava de les  
festes,  de les festes  de barri  i  així,  i  ara  com a últims actes  en l'oposició  era l'encarregat  de  
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supervisar tots els entorns del poble i  sempre hi  havia alguna aportació positiva.  Des de PAU,  
nosaltres li volem agrair l'esforç i dedicació que ha fet durant aquests cinc anys. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Doncs,  si  us  sembla,  l'acord  és  prendre  coneixement  de la  renúncia  al  càrrec  de Regidor  de  
l'Ajuntament presentada pel Sr. Antonio Simón Gonzàlez i trametre una certificació d'aquest acord a  
la Junta Electoral Central juntament amb la còpia de l'escrit de renúncia i indicació de què la persona  
a la qual correspon cobrir la vacant, que és el Sr. Bartomeu Carrillo que és el següent de la llista i  
que també renuncia. Aleshores és, sol·licitant a la Junta que remeti la corresponent credencial per tal  
que pugui prendre possessió del seu càrrec com a regidor en ple ús. 

VOTACIONS:  Es passa a la  votació de la  proposta la  qual  és aprovada per unanimitat  dels 
assistents:
A favor (12): CiU (4):  Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta 
Triadó Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon,  Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas 
Duran, PAU (4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo 
Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

2.-

TEMA: Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament d’Anglès, el Consell Comarcal 
de la Selva i SUMAR, empresa d’acció social, SL. per a la gestió del servei de Centre de Dia per a 
gent gran “El molí de Cuc”

Vista la proposta presentada per la Regidora de Benestar Social, Sra Marta Triado Margarit, que 
literalment diu:

=»1.  Vista  la  proposta  de  Conveni  presentada  per  SUMAR  Empresa  d'acció  social  SL,  el 
contingut literal del qual és el següent:

«CONVENI  D’ENCÀRREC DE  GESTIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS,  EL  CONSELL  COMARCAL  DE  LA  
SELVA I SUMAR, EMPRESA D’ACCIÓ SOCIAL S.L. PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A  
GENT GRAN “EL MOLÍ DE CUC” DEL MUNICIPI D’ANGLÈS. 

Anglès, ... de març de 2017

REUNITS

Per l’Ajuntament d’Anglès,

L’Il·lma.  Sra.  Àstrid  Victoria  Desset  Desset,  alcaldessa,  que  actua  en  nom  i  representació  d’aquesta  
administració, en ús de les facultats que li estan atribuïdes per l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003,  
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Pel Consell Comarcal de La Selva,

El Sr. Salvador Balliu i Torroella, president, que actua en nom i representació d’aquesta administració, en ús  
de les facultats de representació concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,  
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya.

Per SUMAR, empresa d’acció social S.L., 

El Sr. Miquel Calm i Puig, president, que actua en nom i representació de l’entitat, amb CIF B-55023832 i  
domicili al carrer Pla de Salt, 18 – oficina 2 de Salt (17190), en virtut de les facultats que li són atribuïdes  
per l’escriptura de poders subscrita el 9 de desembre de 2008, davant el Notari del municipi de Salt, el  
senyor Vicente Casellas. 
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Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat que intervenen, la capacitat legal necessària per atorgar  
aquest conveni i a aquest efecte

EXPOSEN

I. D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de serveis socials és  
integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes, projectes i equipaments destinats a  
l’atenció social de la població, de titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i  
d’altres administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa social o  
privada. 

Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, - que inclouen els equips  
bàsics, els serveis d’ajuda a domicili o de teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa no  
residencials per a infants i adolescents, del que són serveis socials especialitzats, que es presten per  
mitjà de centres, serveis, programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que , en funció de llurs  
necessitats, requereixen una atenció específica. 

Mitjançant resolució de data 25 d'octubre de 2005  el Servei d’Inspecció i Registre del Departament de  
Treball,  Afers Socials i Famílies, autoritza el servei  de centre de dia “El Molí de Cuc”a l’Ajuntament  
d’Anglès.  I  aquest  és  titular  del  servei  que  s’indica,  i  que  figura  en el  Registre  d’Entitats,  Serveis  i  
Establiments Socials, amb les següents dades:

Núm de registre: S06367
Nom del servei: Centre de dia “El Molí de Cuc”
Tipologia del servei: Servei d’acolliment diürn
Data d’inscripció: 4 de novembre de 2005
Capacitat del servei: 25 places
Adreça del servei: Carrer Joan Corominas, n. 5 
Municipi: Anglès
Codi postal: 17160
Comarca: La Selva
Entitat titular : Ajuntament d’Anglès
Qualificació de l’entitat: Entitat d’iniciativa pública

II. El Catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials (Annex a la Llei  
12 /2007, d’11 d’octubre, de serveis socials), classifica el servei de centre de dia per a gent gran de  
caràcter temporal o permanent com a servei social especialitzat (Epígraf 1.2.2.1.) 

Els municipis de més de 20.000 habitants són titulars de les competències en matèria de serveis socials  
bàsics i  les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les  
competències  pròpies  dels  serveis  socials  bàsics  que  aquests  municipis  no  estiguin  en  condicions  
d’assumir directament o mancomunadament.

Respecte els serveis socials especialitzats, la titularitat de la competència per a la prestació del servei és  
del municipi, sigui quina sigui la seva població.

III. L’article  31 de la  Llei  12/2007, d’11 d’octubre,  de serveis socials,  estableix que és competència dels  
municipis,  la  creació  i  gestió  dels  serveis  socials  necessaris,  tant  propis  com  delegats  per  altres  
administracions.  

La  legislació  de  règim  local  (article  167  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  
Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals),  preveu  la  possibilitat  de  la  prestació  per  la  
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comarca de serveis municipals en virtut de delegació o conveni. 

I l’article 175 del mateix Decret 179/1995, estableix, per la prestació de serveis per delegació o conveni,  
que la comarca pot prestar serveis municipals en virtut de delegació o conveni, de conformitat amb les  
previsions establertes en el programa d’actuació comarcal. I que, en aquests supòsits, s’ha de garantir la  
intervenció dels municipis corresponents en la prestació del servei. 

IV. SUMAR,  empresa  d’acció  social  SL  (en  endavant,  SUMAR  SL),  és  una  societat  mercantil  de  
responsabilitat limitada, constituïda el 9 de desembre de 2008 per a la prestació de serveis i l’exercici  
d’activitats econòmiques d’interès públic en l’àmbit territorial de Catalunya.  

El seu capital és íntegrament públic. El 51.1 % està subscrit per la Diputació de Girona i la resta, per  
administracions locals i comarcals de Catalunya. El Consell Comarcal de La Selva és soci amb un 0,33 %  
del capital social (10 participacions socials, números  31 al 40, d’un total de 3006).

V. SUMAR SL té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en són socis (articles  
4.1.n. i 24.6 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del  
Sector Públic).

Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR SL, al igual que sobre els seus  
propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la societat. Aquest control anàleg  
s’articula a través de la Junta General de socis, o bé, dels seus representants al Consell d’Administració  
de la societat. 

La societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les disposicions del Reial Decret  
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital i per  
l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei  
7/1985, de 3 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18  
d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions de règim local;   pel 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, així com la resta  
de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils de capital íntegrament  
públic. 

SUMAR SL té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i activitats socials, assistencials,  
preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis socials. Opera sense ànim de  
lucre, reinvertint els excedents que genera en més i/o millors serveis socials i en virtut del principi de  
col·laboració i  cooperació (contractes domèstics in house providing), per assolir  una major eficàcia i  
eficiència en la gestió dels serveis socials. 

SUMAR SL és un instrument del món local que dóna resposta a les necessitats socials, buscant l’equilibri  
entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus valors corporatius, innovació social, rendibilitat  
social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i mancomuna serveis entre les diferents administracions.  
Desenvolupa serveis  socials  de qualitat  i  proximitat  en el  món local  i  ofereix  solucions d’innovació,  
planificació i gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats del tercer sector  
social i les pròpies administracions locals. 
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En l’àmbit de la gent gran, SUMAR SL ha desenvolupat el programa “Tu decideixes com vols envellir”, un  
innovador  model  de  gestió  per  a  la  implementació  de  l’atenció  centrada  en  la  persona  a  centres  
residencials i assistencials per a gent gran, i l’ha implementat en els diferents centres de gent gran que  
gestiona, tots de titularitat pública: els centres residencials de Sant Hilari Sacalm (La Selva), Sant Pere de  
Torelló (Osona) i Casa dels Avis de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), Bondia Grau de Barcelona, el  
centre de dia Les Bernardes de Salt (Gironès),  i els centres de serveis d’àmbit rural de Santa Maria d’Oló  
(Moianès),  Sant  Vicenç  i  Sant  Pere  de  Torelló  (Osona),  La  Granadella  (Les  Garrigues),  Maials  
(Segrià),Torrelavit (Alt Penedès),  Riudellots i Fogars de la Selva (La Selva), Porqueres (Pla de l’Estany) i  
Camallera, Agullana i Portbou a l’Alt Empordà.

VI. D’acord amb els articles  85 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, les  
entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la llei.

D’acord amb el  Pla d’Acció Social  vigent d’àmbit comarcal i  la regió social,  és voluntat de les parts  
establir en el present document, les bases de col·laboració per a la gestió del servei de centre de dia “El  
Molí de Cuc” d’Anglès, d’acord amb els instruments de coordinació interadministrativa que preveu el  
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret  
176/2000, de 15 de maig, vigent en tant no es faci el desplegament de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre,  
de serveis socials, segons preveu la disposició transitòria quarta.

VII. El Consell Comarcal de la Selva és soci de la societat mercantil de capital íntegrament  públic, SUMAR SL  
que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials, té la condició de mitjà propi i servei  
tècnic de les Administracions públiques que en són sòcies. 

De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n deriva, entre d’altres, la  
prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de manera directa o indirecta. 

VIII. Atesa la finalitat social de SUMAR SL, que busca l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica, i  
opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en més i/o millors serveis socials.

Atès que Sumar S.L representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la visió economista  
sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica) , apostant per la idea de relació qualitat-preu,  
evitant així la mercantilització dels serveis socials i atenció a la persona (principi de solidaritat).

Atès  que SUMAR SL  ha desenvolupat  i  implementat  amb èxit  a  diferents  recursos  de  gent  gran  el  
programa d’atenció centrada en la persona “Tu decideixes com vols envellir”.

Atès que SUMAR SL té la condició de mitjà propi del Consell Comarcal de La Selva.

Atès que l’Ajuntament d’Anglès ha delegat al Consell Comarcal de la Selva la gestió del servei de centre  
de dia “El Molí de Cuc” d’Anglès.

Atès que aquest encàrrec de gestió s’ajusta amb el que preveu l’article 307.2 del Decret 179/1995, de 13  
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que disposa que en  
virtut del conveni, una administració pot gestionar un servei de competència d’una altra, sense que  
aquesta perdi la titularitat, en relació a allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és  
voluntat de l’Ajuntament d’Anglès, delegar la gestió del servei de centre de dia “El Molí de Cuc” d’Anglès  
al Consell Comarcal de La Selva, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR, SL.    

En base a les anteriors manifestacions, les parts han acordat subscriure el present conveni d’encàrrec de  
gestió amb subjecció als següents

PACTES
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Primer. Objecte del conveni.

L’objectiu d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de l’Ajuntament d’Anglès (en endavant,  
Ajuntament) al Consell Comarcal de La Selva (en endavant, Consell Comarcal), a través del seu mitjà propi,  
SUMAR SL,  de la gestió integral del servei municipal de centre de dia per a gent gran  “El Molí de Cuc”  
d’Anglès,  i  demés  serveis  socials  relacionats  amb aquest  centre  de  dia  que es  prevegin  en  el  present  
conveni. 

La forma i condicions de la prestació i execució material d’aquests serveis es realitzarà a través del mitjà  
propi del Consell Comarcal, SUMAR SL, mitjançant acord d’encàrrec de gestió per part de l’Ajuntament al  
Consell  Comarcal,  del  Consell  Comarcal  a  SUMAR  SL   i  acceptació  de  l’encàrrec  per  part  del  Consell  
d’Administració de SUMAR SL.

El present conveni d’encàrrec de gestió determinarà la concreta activitat a prestar i els recursos que s’hi  
apliquen, d’acord a les característiques del servei que es detallen a l’Annex 1 d’aquest document. Les tarifes  
per a la prestació del servei seran aprovades per l'òrgan competent de l’entitat titular, l’Ajuntament.    

Obligacions i drets de les parts
Segon. Obligacions i drets del Consell Comarcal.
2.1. El Consell Comarcal es compromet a coordinar amb l’Ajuntament la gestió integral del servei de centre  

de dia “El Molí de Cuc” d’Anglès, com a servei social especialitzat del que és titular l’Ajuntament.
2.2. Modificar per raons d’interès públic i instat per l’Ajuntament titular del servei, les característiques del  

servei contractat, com també suspendre’n l’execució, indemnitzant, si és el cas, pels danys i perjudicis  
causats, d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent. 

2.3. Resoldre, per raons d’interés públic, i a instància de l’Ajuntament, el servei objecte del conveni dins els  
límits de la legislació de contractes del sector públic tenint-se a la legislació aplicable. 

2.4. Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en l’execució d’allò pactat, en  
el supòsit que SUMAR SL incorri en actes i omissions que puguin interrompre el normal funcionament  
del servei o el compliment dels programes de treball, sens perjudici d’allò establert per la legislació  
vigent. 

2.5. Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió del servei, la qualitat  
assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a l’autonomia dels usuaris/àries.

2.6. Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni.
2.7. Comunicar a SUMAR SL qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada. 
Tercer. Obligacions i drets de SUMAR SL.
3.1.  SUMAR  SL  gestionarà  el  servei  seguint  els  criteris  tècnics,  de  qualitat  i  d’ocupació  d’acord  a  la  
normativa vigent fixada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,  
pel que fa a la gestió dels serveis d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària de les  
persones grans que presenten situacions de dependència.
3.2. Gestió del servei. SUMAR SL es compromet a realitzar i controlar totes les parts que engloben la gestió  
integral del servei de centre de dia “El Molí de Cuc”, segons detall:

a) Gestió econòmica
- Comptabilitat financera
- Comptabilitat analítica
- Comptabilitat pressupostària 
- Gestió de tresoreria
- Pla d’inversions

b) Gestió administrativa
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- Relacions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
- Facturació als usuaris
- Compres
- Gestió laboral

c) Recursos humans
- Contractacions / Gestió de substitucions
- Plans de formació
- Calendaris laborals
- Plans de desenvolupament

d)  Coordinació tècnica
- Pla de qualitat – Implementació del programa “Tu decideixes com vols envellir”
- Ampliació dels serveis
- Projectes d’autonomia i ajudes tècniques i tecnològiques
- Assessorament tecnològic

e) Gestió integral del servei / infraestructura
- Gestió dels serveis d’alimentació
- Manteniment de les instal·lacions (preventiu i correctiu)
- Despeses de subministrament

f) Transport adaptat 

(amb vehicle propietat de l’Ajuntament i cedit a SUMAR per al seu ús).

3.3.  SUMAR  SL  es  compromet  a  traslladar  a  l’Ajuntament  i  al  Consell  Comarcal,  en  tot  moment,  la  
informació tècnica i econòmica del servei de centre de dia, que es requereixi. 

3.4.  Prevenció  de riscos laborals. SUMAR SL ha de complir amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de  
Prevenció de riscos laborals. Ha de facilitar a tots els treballadors del servei una avaluació del seu lloc de  
treball, proporcionar les mesures necessàries per minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de  
salut adequada al lloc de treball. 

3.5. Professionals del centre. Els professionals del servei del centre de dia, a càrrec de SUMAR SL,  es regiran  
pel  conveni  col·lectiu  del  sector  que  aplica  SUMAR  SL,  i  pel  que  fa  al  compliment  de  ratis  i  figures  
professionals,  es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada pel Departament de Treball,  Afers  
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

SUMAR SL també vetllarà  i  promocionarà la formació continuada i  el  reciclatge  professional  de tot  el  
personal del servei. 

3.5.1. Subrogació de personal

De conformitat amb allò previst a l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual  
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatuts dels Treballadors, SUMR SL haurà de subrogar el personal que  
figura a continuació, amb les condicions laborals que tinguin a 31/12/2016, segons el conveni col·lectiu  
d’origen i,  fins a l’expiració del conveni col·lectiu d’origen o l’entrada en vigor del Conveni Col·lectiu de  
SUMAR SL (el que esdevingui primer). En qualsevol cas, als treballadors/es subrogats se’ls respectaran les  
condicions més beneficioses a tipus individual.
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Treball
ador/a

DNI Antiguit
at

Categoria  
professio
nal

Jornada 
Setmanal
 (hores)

Tipu
s
ctte

GC Sou Brut
Anual (€)

Cost  
anual
Seg. Soc.
(€)

Total Cost
Anual (€)

A C V 406011
59H

25/10/2
012

GEROCUL
TORA

40H 189 06 13.682,16 4.515,11 18.197,27

L D LL 455443
11X

12/11/2
012

DIRECTO
RA T /
INFERME
RA

17,50H 289 02 10.012,56 3.304,14 13.316,70

F E A X32088
13Z

18/10/2
006

GEROCUL
TORA /
CUINERA

40H 189 06 14.187 4.681,71 18.868,71

N E A X55461
36P

02/01/2
004

NETEJAD
ORA

10H 289 09 3.043,32 1.014,32 4.057,64

MR S C 404381
40T

18/10/2
006

GEROCUL
TORA

40H 189 06 14.187 4.681,71 18.868,71

R V M 793036
65X

14/04/2
014

ANIMAD
ORA 
SOCIOCU
LTURAL

6H 289 05 2.524,80 833,18€ 3.357,99

Aquesta subrogació és materialitzarà a sol·licitud del treballador en la que quedarà aprovat que queda  
assabentat dels detalls de la seva relació laboral amb SUMAR. 

3.5.2. SUMAR SL no canviarà els treballadors que, a la data de formalització del conveni, estiguin prestant  
el servei objecte del conveni, excepte en cas de causa objectiva o de força major. Aquesta circumstància ha  
de ser prèviament comunicada i consensuada amb l’Ajuntament.

3.6.  Despeses del centre. SUMAR SL es compromet a finançar totes les despeses íntegres necessàries pel  
correcte  funcionament  del  servei  (subministres  d’aigua,  electricitat,  telèfon,  gas,  servei  de  calefacció,  
manteniment preventiu i correctiu ordinari de l’immobilitzat material del local, servei de neteja del local,  
transport adaptat ...). 

3.7. SUMAR SL es farà càrrec de la difusió, gestió i impartició dels serveis que s’ofereixin al centre.

3.8. D’acord amb les tarifes de gestió aprovades per la Junta General de SUMAR SL en sessió del 5 de  
novembre de 2014, i acceptades expressament per l’Ajuntament amb la signatura d’aquest conveni, SUMAR  
SL cobrarà un preu de gestió per la prestació dels serveis, que té la naturalesa de cost indirecte/despeses  
generals, i que s’estableix en un 8 % sobre la xifra d’ingressos.  

3.9. Gestió dels excedents. Si el resultat de la gestió del servei genera excedents, SUMAR SL farà efectiu a  
l’Ajuntament els excedents nets anuals del servei, que són els resultants de deduir dels excedents bruts  
(saldo entre els  ingressos del  servei  i  les  despeses de la  prestació del  mateix,  inclòs  el  preu de gestió  
establert en el punt anterior). 

SUMAR SL farà efectius els excedents nets a any vençut, i una vegada l’Ajuntament hagi liquidat totes les  
factures emeses de l’exercici en qüestió. 

Quart. Obligacions i drets de l’Ajuntament

4.1.  L’Ajuntament  es  compromet  a  coordinar  i  donar  les  directrius  de  prestació  del  servei  que  siguin  
necessàries per a la gestió del servei. També a impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar  
quants actes i resolucions de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació del servei per  
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part de SUMAR SL. 

4.2.  L’Ajuntament es compromet a abonar a SUMAR SL, mensualment, l’import corresponent a la factura  
pels serveis prestats als usuaris amb plaça pública del centre.

4.3.  Respecte  al  mobiliari,  electrodomèstics  i  altre  immobilitzat  material  que  hi  ha en el  centre,  en el  
moment de l’inici de la gestió per part de SUMAR SL, l’Ajuntament el cedeix a SUMAR SL mentre sigui vigent  
aquest conveni d’encàrrec de gestió. Qualsevol despesa de manteniment ordinari que pugui produir-se serà  
a compte i a càrrec de SUMAR SL. 

4.4.  L’Ajuntament  també  es  farà  càrrec,  com  a  propietari  que  és  de  l’immoble,  d’una  pòlissa  de  
responsabilitat civil del local, pels danys que es puguis produir a tercers i d’una pòlissa de danys materials o  
multirisc (incendi, fugues, explosió, fuites, etc.). També es farà càrrec de les inversions noves i de renovació  
de l’edifici (reforma, ampliació i millora, obres RAM), sempre i quan els danys no siguin produïts per la  
negligència de la seva utilització.

4.5. L’Ajuntament aprovarà per ple les tarifes de preus de prestació del servei. 

4.6. L’Ajuntament, de manera voluntària, podrà gestionar davant del Departament de Treball, Afers Socials i  
Famílies, la cessió de cobrament dels ingressos mensuals corresponents a les places col·laboradores a favor  
de SUMAR; en cas de fer-se efectiva aquesta cessió, el punt 4.2 perdria validesa. 

4.7. Si el resultat de la gestió del servei esdevé deficitari, l’Ajuntament es compromet a cobrir el dèficit  
produït de manera immediata a mes gestionat vençut, mitjançant transferència corrent a càrrec del seu  
pressupost general.  La Direcció Financera de SUMAR SL emetrà informe econòmic justificatiu del dèficit. 

4.8. Protecció de dades de caràcter personal.- L’Ajuntament ha de complir amb la Llei 15/1999, de 13 de  
desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,  
pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  desplegament  d’aquesta  llei.  En  aquest  àmbit,  l’Ajuntament  ha  de  
facilitar al centre totes les mesures necessàries pel compliment d’aquesta llei. 

4.9. L’Ajuntament també pot :

- avocar la competència delegada al Consell Comarcal, en el present conveni.

- interpretar el conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu compliment.

-  instar  al  Consell  Comarcal  la  modificació,  per  raons  d’interès  públic  i  les  característiques  del  servei  
encarregat, com també suspendre’n l’execució, indemnitzant, si és el cas, pels danys i perjudicis causats,  
d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent.

- instar al Consell Comarcal la resolució, per raons d’interès públic, el servei objecte del conveni dins els  
límits de la legislació de contractes del sector públic atenint-se a la legislació aplicable.

Cinquè. Gestió administrativa i econòmica del servei

5.1. Gestió administrativa

SUMAR SL emetrà una factura a nom de l’Ajuntament, amb CIF P-1700800D, a finals de cada mes, que  
comprendrà els serveis prestats als usuaris amb plaça pública del centre durant el mes en curs.

Paral·lelament, SUMAR SL facturarà als usuaris amb plaça pública i també als de plaça privada, la part que  
aquests han d’assumir de manera particular.

Les factures s’emetran amb l’IVA que correspongui (si s’escau) i detallaran els serveis facturats.  

5.2. Gestió de cobraments/pagaments

L’Ajuntament  haurà  d’abonar  mensualment  l’import  de  la  factura  emesa  per  SUMAR  SL,  mitjançant  
transferència bancària al nr. compte corrent de CaixaBank 2100 0002 51 0201588032.
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D’acord amb l’article 216.4 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l’Ajuntament té 30 dies  
per donar la conformitat a la  factura o als documents emesos que acreditin la  realització dels  serveis  
prestats. Posteriorment a la conformitat, l’Ajuntament té 30 dies per abonar l’import a SUMAR SL. 

En el supòsit de demora en el pagament, SUMAR SL es regirà en allò que preveu l’esmentat article 216 del  
TRLCSP.

SUMAR SL s’encarregarà de la gestió del cobrament dels rebuts de la part que han d’assumir els usuaris  
amb plaça pública, i  també dels de plaça privada. Els rebuts es domiciliaran als comptes corrents dels  
usuaris, a l’inici de cada mes després de la data d’emissió de la factura.

Sisè. Comissió de seguiment

Per tal d’avaluar i fer un seguiment de la gestió de l’equipament, l’article 57 de la Llei 12/2007 de serveis  
socials determina que s’han d’establir processos de participació democràtica dels usuaris o de llurs famílies,  
de la manera que es fixa per reglament.

Si l’equipament disposa de 25 places o més, com és el cas del centre de dia “El Molí de Cuc”, és obligatòria  
la constitució d’un Consell de Participació d’acord al que preveu el Decret 202/2009, de 22 de desembre,  
dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials. 

Aquest Consell de Participació s’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any i ha d’estar format per:

- Un/a president/a: el director/a del centre

- Un/a secretari/a: una persona designada entre les vocalies 

- 10 vocalies:

4 usuaris/es del centre

1 familiar dels usuaris/es del centre

2 professionals que treballen al centre

2 representants de l’Ajuntament

1 representant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Setè. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura per totes les parts que el subscriuen i serà vigent  
per un període de 4 anys.

Posteriorment,  i  abans de la finalització del  termini  previst en el  paràgraf  anterior,  els signants poden  
acordar unànimement la pròrroga del mateix, de forma expressa, i fins a un màxim de quatre anys més.  

Sense perjudici de l’anterior, les parts podran avocar la competència de la gestió del servei de centre de dia,  
deixant sense efecte el present encàrrec de gestió i recuperant la gestió directa del servei, mitjançant un  
preavís formal de tres mesos d’antelació per poder traspassar el servei de forma correcta. 

En cas de rescissió del conveni, SUMAR SL queda obligada a continuar la prestació del servei, amb les  
mateixes condicions i  els  mateixos termes pactats,  mentre no s’hagi  trobat una solució adequada pels  
usuaris del servei.

Vuitè. Interpretació.  

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran resoltes  
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entre les parts i, si això no fos possible, de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu.

Novè. Resolució.

El present conveni es resoldrà i quedarà sense efectes per les causes següents:

a. El compliment del seu objecte

b. L’acord de les parts

c. L’incompliment  total  o  parcial  dels  pactes  subscrits  i  l’incompliment  de  les  disposicions  legals  
d’aplicació

d. La resta de supòsits establerts en la normativa administrativa sobre la gestió i la continuïtat en la  
prestació de serveis públics.

e. Denúncia amb preavís formal en temps i forma legal del conveni d’encàrrec de gestió.

I en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte en el lloc i la data esmentats  
a l’encapçalament,

L’Il·lma. Sra. Àstrid Victoria Desset Desset. Alcaldessa, Ajuntament d’Anglès - Sr. Salvador Balliu i Torroella.  
President, Consell Comarcal de La Selva - Sr. Miquel Calm i Puig. President SUMAR, empresa d’acció social  
SL»
2. Vist que la Comissió informativa genèrica del Ple de data 23 de febrer de 2017 va dictaminar 
favorablement l'assumpte.
3. Vist l'informe  favorable emès per la Secretària accidental  en data 27 de febrer de 2017.
Proposta
Per tot l'exposat es proposa als membres del Ple l'adopció del següent
ACORD

Primer.- Delegar la  gestió  del  servei  de centre  de  dia  “El  Molí  de  Cuc”  d’Anglès  al  Consell 
Comarcal de La Selva, a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR, SL.  

Segon.-  Aprovar la proposta de Conveni d'encàrrec de gestió entre SUMAR, Empresa d'acció 
social, S.L., el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Anglès, que consta a l'expedient, per 
a la gestió del servei de centre de dia «el Molí de Cuc» i formalitzar-lo en els termes de l'article 11 
de la Llei 40/2015.

Tercer.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni així com de la resta de  documents 
que siguin necessaris per a la consecució d'aquest acord.

Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, i a SUMAR SL.

Cinquè.- Publicar el  Conveni al  Butlletí  Oficial de la Província de Girona,  als afectes del seu 
reconeixement general.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Bé, el passat mes d'octubre va finalitzar el contracte de gestió del Centre de Dia per part de la  
Fundació Can Padrò. La proposta que presentem ara, per la gestió del Centre de Dia, contempla  
la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament d'Anglès, el Consell Comarcal de la Selva i l'empresa  
SUMAR.  Aquesta  proposta  està  motivada  per  diferents  factors:  per  una  banda  l'Ajuntament  
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d'Anglès, pot delegar al Consell Comarcal de la Selva la gestió del Centre de Dia, sense perdre la  
titularitat, per altra banda, SUMAR té la definició de mitjà òptim pel Consell Comarcal de la Selva.  
El seu capital és cent per cent públic i va ser creat per la prestació de serveis d'interès públic. El  
51% de capital de SUMAR, està subscrit per la Diputació de Girona i la resta per administracions  
locals i comarcals de Catalunya. Aleshores, el Consell Comarcal de la Selva també n'és soci.  
També, cal esmentar que és sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en  
més i  millors serveis socials  i  per últim perquè SUMAR ha implementat  amb èxit  a diferents  
centres  per  a  la  gent  gran,  el  programa  d'atenció  centrat  a  la  persona  que  anomenen  «tu  
decideixes com vols envellir».
El conveni que es proposa aprovar recull, la forma i les condicions de la prestació i execució  
material d'aquest servei. Tanmateix SUMAR en els centres de dia està d'acord amb els criteris  
tècnics de qualitat i d'ocupació que marca la normativa del Departament de Treball i afers Socials  
i  famílies.  SUMAR gestionarà el  Centre de Dia de forma integral  encarregant-se de la gestió  
econòmica,  la  gestió  administrativa,  la  gestió  de recursos humans,  la  coordinació  tècnica,  la  
gestió central de servei i la infraestructura i el transport adaptat, el conveni també preveu que el  
personal  que  actualment  treballa  al  Centre  de  Dia,  sigui  subrogat  com  a  mínim  amb  les  
condicions que té actualment. Per altra banda l'Ajuntament, es compromet a cedir el mobiliari i  
material existent, contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil multirisc, invertir en  
reformes i obra nova, cobrir el dèficit si aquest es produeix i complir amb la llei de protecció de  
dades. Aquest conveni tindria una vigència de quatre anys prorrogable un màxim de quatre anys  
més i per tot això en tot cas la secretària ens llegirà els acords que es proposa al Ple. 
Pren la paraula la senyora secretaria accidental que llegeix la proposta d'acords:
DELEGAR la gestió del centre de dia «El Molí de Cuc» d'Anglès, al Consell Comarcal de la Selva,  
a través del seu mitjà propi, la societat mercantil SUMAR, SL. APROVAR la proposta de conveni  
d'encàrrec de gestió entre SUMAR, empresa d'acció social, SL, el Consell Comarcal de la Selva i  
l'Ajuntament d'Anglès, que consta a l'expedient, per a la gestió del servei del centre de dia «El  
Molí de Cuc» i formalitzar-lo en els termes de l'article 11 de la llei de 40/2015. NOTIFICAR el  
present acord al Consell Comarcal de la Selva i a SUMAR, SL i publicar el conveni al Butlletí  
Oficial de la Província de Girona als efectes del seu reconeixement general.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Dos dubtes, el primer és que a la Comissió informativa vàrem dir que era una comanda de gestió  
de llarga durada, ara s'ha parlat que és de 4 anys. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, és correcte.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
I també s'ha parlat d'obra nova, es té previst? Quines obres es faran?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Les que siguin necessàries. 
Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
No hi ha previst res, és simplement que si es donés el cas, seria l'Ajuntament el qui ho «tindria  
que» assumir. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, el que deia en Sergi, la pregunta que vaig formular jo a la informativa sobre la durada vàreu  
dir que era una cosa oficial i no hi havia durada i ara veiem que són 4 anys, més 4 anys de  
pròrroga, com és?
Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Perquè no s'havia establert.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, hem vist que el personal es queda el que hi ha ara. També hem vist que el transport  
adaptat,  el  xofer  serà un empleat  de l'empresa SUMAR, val  a dir  que es «tindrà que» tenir  
present  que la  camioneta ja porta dotze anys d'utilització,  que no sé,  si  s'ha comptat  en els  
següents pressupostos incloure un altre vehicle adaptat  per tal  d'anar  millorant  els  sistemes.  
Referent als manteniments, es parla dels manteniments ordinaris que diuen que aniran a càrrec  
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de l'empresa que gestiona el centre, la pregunta nostra és: Que s'entén per manteniment ordinari  
quan hi ha un edifici amb 12 de moviment? Una de les preguntes que us fem. 
Després,  també  relacionat  amb  els  manteniments  ordinaris  aquí  hi  podrien  entrar  les  actes  
d'inspecció amb tot el que comporta? És a dir les actes d'inspecció de l'aigua, llum, electricitat,  
climatització,  qui  seran els  tècnics  responsables,  seran  els  de  la  mateixa  empresa  o  els  de  
l'Ajuntament?
Una altra pregunta que també «tenim que» formular, si hi haurà algun treballador de l'Ajuntament  
que faci tasques de manteniment com s'havia fet fins ara. 
Referent a les futures obres que pot fer l'Ajuntament per tal de millorar el servei, ja que el centre  
es va millorar el 2005, nosaltres ja hem reclamat en algun altre Ple, sobretot ara que l'Esteve  
Callís,  n'és més conscient,  ja que hi té la seva mare, el porxo cada vegada que plou hi han  
dificultats per anar a cercar la gent i s'estan mullant.
Després seria bo també, millorar el patí interior i no deixar de banda el pati exterior que és el que  
hi ha entre la Llar d'Infants i el Centre de Dia perquè cada vegada que plou i degut que hi passa  
molta gent, cada vegada està el nivell més baix i s'originen estancaments d'aigua. 
Després, una altra cosa que havíem mirat de solventar quan estàvem a l'equip de govern, però  
els diners eren insuficients, era la fosa sèptica que tenim dins els baixos del centre de dia, és una  
fossa sèptica que degut al personal que hi està treballant i als pacients sempre el material de  
desguàs és més maligne que en altres llocs. No sé si es «tindria que» posar-hi com una mica de  
depuradora per tal de fer un servei millor. 
Referent a la Comissió de Seguiment on hi ha dos vocals per part de l'Ajuntament entre altres  
vocals, no sé si caldria posar-hi algú de la Llar de Jubilats.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Jo,  hi  ha  una  part  de  les  preguntes  que  la  sé,  però  la  Marta  potser  la  del  control  de  les  
instal·lacions sempre serà l'Ajuntament, sanitàriament a més a més. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Seria en el manteniment ordinari o no ordinari?
Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Per manteniment ordinari entenc que és la instal·lació elèctrica, de l'aigua. Això entenc, que no ho  
posa el conveni, però se n'encarreguen.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És que és molt ambigú, per això.
Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Sí, l'ordinari és de SUMAR. Doncs això. És que no me'n recordo. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És a dir que qui fa el manteniment és el responsable de la instal·lació.
Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Sí, sí, és això.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Així, el manteniment aniria a càrrec de l'Ajuntament.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, no tot.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Doncs mireu-ho bé perquè avui ho he mirat amb els companys. Aquesta setmana passada, el  
divendres  passat,  ho  vàrem mirar  amb els  companys  de l'Institut  perquè  si  paguem i  hi  ha  
necessitat de fer manteniment de les instal·lacions, va per aquí el tret eh?, us ho mireu bé.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Hi ha una sèrie de manteniments com són.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja ho dic, a cada porta hi ha un problema. Posar un endoll per a una màquina hi ha un problema,  
no sé, posar un desfibril·lador o un sistema amb diferencial o magnètic hi ha un problema, «té  
que» ser un instal·lador autoritzat per fer-ho. De qui anirà a càrrec cada vegada que es faci un  
allargament de qualsevol conducte sanitari com pot ser l'aigua també.
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Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Pere,  als  de  SUMAR els  podem tornar  a  fer  venir  que t'aclareixin  tot  això,  però  en principi  
manteniment de les instal·lacions preventiu i coma actiu.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Tot el manteniment.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És a dir, els butlletins, les inspeccions de butlletins d'aigua, llum, calefacció i gas, anirà a càrrec  
de SUMAR.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, crec que no.
Pren la paraula la senyora interventora:
La instal·lació no és nova, per tant ja consta tot amb ordre, hi ha un manteniment que han de fer  
ells han de fer un modus amb la instal·lació.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Se'n diu manteniment preventiu. 
Pren la paraula la senyora interventora:
El manteniment, només les obres, les grans obres, doncs, jo que sé, que s'hagi de repassar un  
sostre, jo entenc eh? 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Doncs jo no ho entenc així. 
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
On ho has vist que ho llegirem.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, per aquí era.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
És a la pàgina vuit.
Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Per exemple si s'ha de fer el cobert aquest que deies.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no, això és a part.
Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Això, és Ajuntament, això sí. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Això, és a part, jo, vaig als manteniments.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà: 
Quin altre tipus de manteniment hi ha?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És a dir, cada vegada que es posa un aire condicionat, això és manteniment, pot ser preventiu o  
de millora, però qui el col·loca «té que» ser el responsable cada vegada que hi ha una inspecció,  
ell «té que» signar amb el DNI i el número del col·legiat, igual que el que passa amb l'aigua si es  
posa una «tuberia», doncs hi ha d'haver un paper conforme s'ha allargat i que el cloro arriba a tal  
lloc i que l'aigua està closa amb el CECAM, coses d'aquests tipus, no sé, nosaltres votarem a  
favor d'aquesta moció, sempre i quan tingueu present aquest tipus de coses. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa: 
Tot el que és manteniment preventiu de la legionel·la i instal·lacions crec que continuarà essent  
com fins ara.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Perquè és un apartat de l'Ajuntament.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Perquè és titularitat de l'Ajuntament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Per això, s'ha de tenir una prevenció del que pugui passar.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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Però hi ha certs manteniments que ells se'n faran càrrec, si vols més detalls, els hi demanarem,  
s'han ofert a venir i se'ls poden fer totes les preguntes que hi hagi.
Pren la paraula la senyora interventora:
Que no és el primer centre que gestionen.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No dic pas el contrari.
Pren la paraula la senyora interventora:
Per això, que ells ja ho deuen tenir més conegut, ells fan un manteniment.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hi ha hagut molts debats entre ajuntaments i centres. Imagina't que ara ve una senyora gran i  
posa una estufa perquè diu que té fred, per mala sort l'estufa consumeix més del que pot el  
sistema i crema qualsevol cosa.
Pren la paraula la senyora interventora:
Aleshores, et petarà el sistema, petaran els ploms.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És una instal·lació del 2005.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Després, una altra cosa sobre el que has dit del sanejament i tot això, està arreglat. Ho vàrem  
arreglar amb una subvenció per al sanejament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Vàrem arreglar la bomba d'impulsió de baix cap a dalt, però el problema és la fossa sèptica que hi  
ha a baix, allà on s'acumula més porqueria, els gasos van per amunt i van superant.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
La fosa sèptica segons els tècnics està connectada.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No està connectada.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Que sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Per això t'ho dic, si el desviament fos més directe que no fos acumulatiu. Bé això són els tècnics  
que hi entenen 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres votem a favor de la proposta, però tingueu present aquests punts.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Doncs farem les preguntes a SUMAR i et contestarem i ja està. 
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Una pregunta, amb el tema de la gestió econòmica, estic veien que per dir-ho d'alguna manera  
anem a mitges, si hi ha beneficis,  es donaran a l'Ajuntament, però si hi ha pèrdues, diu que  
l'Ajuntament pagarà.
Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Sí.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Entenc això, no?
Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Sí.
Pren la paraula la senyora interventora, que llegeix la proposta d'acords:
Vol que li expliqui el sistema? Les tarifes, els usuaris privats pagaran el mateix. En el proper Ple  
aprovarem les tarifes, que és el mateix preu que paguen ara i la subvenció. Cada mes es farà. És  
clar, com més rendiment tingui, o sigui, com més ocupat estigui el centre, menys dèficit hi haurà  
perquè hi  ha molta despesa fixe, sobretot el personal.  Aleshores, cada mes farem el compte  
d'explotació, però hem de comptar que recuperem un treballador o mig treballador del centre de  
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dia, que això, se'n faran càrrec i es fan càrrec de totes les despeses de la llum, que ara estem  
pagant la llum.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Sí, sí, es fan càrrec de totes les despeses, però si hi ha pèrdues, les paguem entre tots.
Pren la paraula la senyora interventora:
No, no, les pèrdues les pagarem nosaltres, no, el dèficit entre tots no.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís: 
Per això dic que el pagarem entre tots, a l'Ajuntament em refereixo, entre tots.
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
Com ara. Com fins ara.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No, no, no anava tan així.
Pren la paraula la senyora interventora.
Com ara, Esteve, i si haguéssim de fusionar el servei, doncs, es fa un informe, però és que no hi  
ha una altra manera. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Però és que sempre ha estat deficitari, o no?
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Sí, però la feina estava més clar per l'empresa.
Pren la paraula la senyora interventora:
L'empresa cobrava un preu fix. 
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Cobraven un preu fix, «val», però ara ja no estem parlant d'un preu fix. Estem parlant d'un preu fix  
sí.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ho explicarà la Leo.
Pren la paraula la senyora interventora:
És un contracte de serveis.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
L'empresa fins ara actuava amb un preu fix i ara ja no estem parlant d'un preu fix. 
Pren la paraula la senyora interventora.
No, però.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Ah, és diferent el que estem parlant.
Pren la paraula la senyora interventora:
Però sembla ser que no s'estan complint ràtios eh?, i els números que han passat i si es treballa  
per ocupar. Home, s'ha de veure 
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Només aviso que estem parlant d'un tema que és diferent, ara.
Pren la paraula la senyora interventora:
Però, els números, a veure, està valorat el personal, estan valorats els consums, estan valorats  
els ingressos, es tracta de tenir una ocupació alta perquè hi han places disponibles i l'empresa  
que treballarà en l'ocupació que és l'única manera que surti  bé. Ara, si  no s'ocupa el  centre  
aleshores sí que es «tindrà que» fer un pensament. Això, és com la Llar d'infants, també, són  
serveis que sabem que són deficitaris. 
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Abans hi havia una persona que cobrava un fix i si es guanyava, guanyava, i si es perdia, perdia i  
aquí ja en parlarem. Això, és el que em fa una mica de por.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Generalment, es pot rescindir el contracte si no funciona la cosa. 
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No home, en aquests quatre anys no.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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Funcionarà millor.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Millor.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
A veure, esperem.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
I força millor.
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
Es pot recuperar en qualsevol moment, eh? No cal esperar els quatre anys. L'última clàusula, la  
de la vigència diu que: «les parts poden abocar la competència de la gestió del servei sense  
deixar sense efecte l'encàrrec de gestió en qualsevol moment».
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
«Val», ja està doncs.

VOTACIONS:  Es passa a la  votació de la  proposta la  qual  és aprovada per unanimitat  dels 
assistents:
A favor (12): CiU (4):  Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta 
Triadó Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon,  Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas 
Duran, PAU (4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo 
Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

3.-

TEMA:  Aprovació addenda al  Conveni  de delegació  de les  competències de gestió  de residus 
municipals i neteja viària.

Vista la proposta presentada pel Regidor de Medi Ambient, que literalment diu:

=»Vist l'aprovació de l'addenda al conveni de delegació de les competències de gestió de residus 
municipals i neteja viaria pel la comissió permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva, de 
data 24 de gener de 2017 i número de registre d'entrada 000582, en la que s'aprova l'addenda al 
conveni que regula la facturació directa del Consell Comarcal als Ajuntaments Amer, Sant Julià de 
Llor  i  Bonmatí,  Anglès,  Susqueda,  La  Cellera  de  Ter,  Brunyola,  Riudarenes,  Vilobí  d'Onyar, 
Riudellots  de la  Selva,Vidreres,  Sant  Feliu  de Buixalleu,  Breda,  Hostalric,  Massanes,  Blanes, 
Tossa de Mar, Caldes de Malavella, Osor, Sils i Sant Hilari Sacalm a partir de l'1 de gener de 
2017.

L'acord de finançament de la delegació restarà redactat de la següent manera:

=»Per tal de finançar les competències delegades, l'Ajuntament d'Anglès farà aquest any 2017 
una aportació econòmica de 297.684,56 euros anuals, amb IVA, que respon al Pla de gestió del 
servei integral de recollida selectiva de residus d'aquest any 2017.
EI cost mensual d'aquest servei i les seves condicions, són els descrits al pla de gestió.
En aquest sentit, el Consell Comarcal emetrà la factura mensual pels serveis prestats dins els 10 
primers dies de cada mes.
Així mateix, l'Ajuntament s'obliga a ingressar aquesta quantitat al Consell Comarcal de la Selva, 
en el termini màxim de trenta dies des de l'aprovació de la factura.
L'actualització  de  les  condicions  de  prestació  del  servei  i  de  l'aportació  econòmica  de 
l'Ajuntament, es revisaran anualment en funció de l'estudi de costos associats al pla de gestió del 
servei i  els preus unitaris aprovats pel Consell  Comarcal.  EI Consell Comarcal comunicarà la 
revisió  del  següent  exercici  a  l'Ajuntament  el  mes de setembre de l'any en curs.  Les  noves 
condicions seran d'aplicació a partir del mes de gener.
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L'Ajuntament d'Anglès autoritza al Consell Comarcal de la Selva, per tal que l'import impagat, 
derivat  de  la  prestació  de  serveis  encarregats  amb  aquest  conveni,  li  sigui  retingut  dels 
pagaments  que  per  qualsevol  concepte  el  Consell  Comarcal  de  la  Selva  hagi  d'abonar  a 
l'Ajuntament.»=

Per tot això, es proposa al Ple:

PRIMER.-  Aprovar l'addenda al conveni de delegació de les competències de gestió de residus 
municipals i neteja viaria, entre l'Ajuntament d'Anglès i el Consell Comarcal de la Selva de 27 
d'octubre de 2014.

SEGON.-  Facultar  a  l'alcaldessa  perquè  en  nom i  representació  d'aquesta  corporació,  pugui 
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l'efectivitat del present acord.

TERCER.- Comunicar l'acord al Consell Comarcal de la Selva i publicar el conveni al Portal de 
transparència.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Aquesta addenda simplement es tracta de fer passar la facturació que fins ara ens arribava a  
través de NORA, ens arribarà ara a través del Consell Comarcal. Fins ara hi havia tan sols tres  
municipis,  si  no  vaig  errat,  que  facturaven  a  través  del  Consell  Comarcal,  és  a  dir,  NORA 
facturava a través del Consell Comarcal i ara ja seran tots els municipis de la Selva a qui NORA  
dona el servei que passaran tots a través del Consell Comarcal. És simplement acordar que això  
es faci d'aquesta manera, ens comprometem a pagar dins dels trenta dies després de l'entrada  
de la facturació i para de comptar.
Pren la paraula la senyora secretària accidental, que llegeix la proposta d'acords:
La  proposta  que  es  fa  al  Ple  és:  APROVAR  l'addenda  al  conveni  de  delegació  de  les  
competències de gestió de residus municipals i  neteja viaria,  entre l'Ajuntament d'Anglès i  el  
Consell Comarcal de la Selva de 27 d'octubre de 2014, i FACULTAR a l'alcaldessa perquè en  
nom i representació d'aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin  
necessaris  per l'efectivitat  del present  acord.  COMUNICAR l'acord al  Consell  Comarcal  de la  
Selva i publicar el conveni al Portal de transparència.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera: 
Nosaltres votarem en contra perquè veiem que la neteja és un tema pendent, els contenidors, ja  
sigui per incivisme, o per falta de recollida, hi ha molts dies que estan bruts. Hi han bosses tirades  
pel carrer, aquí darrere avui hi ha una estàtua egípcia i cal posar-hi més èmfasi que el que s'hi ha 
posat i votarem en contra. 
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
En aquest sentit val a recordar que la despesa que proposava NORA per mantenir el poble net  
era una despesa importantíssima que fa quatre, cinc anys es va reduir una quantitat important a fi  
de  poder  assumir  els  plans  financers,  aleshores  el  que  sí  fem,  és  que quan  hi  ha  un punt  
d'aquests que queda sobrepassat o que hi ha gent que aboca els residus en allà, primer sortirà  
l'ordenança  cívica  que  es  podrà  sancionar  si  es  troba  aquesta  gent  quan  ho  fan  i  segona  
s'informa de seguida l'empresa i  ara per ara quan informem en pocs dies es recull,  però no  
podem evitar l'incivisme de la gent. 

VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada favorablement.
A favor (11): CiU (4):  Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta 
Triadó Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon,  Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas 
Duran, PAU (4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo 
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Oriol; 
Abstencions: ---
En Contra (1): CUP: Sergi Riera Sau.

4.-

TEMA: Aprovació conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i  l’Ajuntament d'Anglès, 
per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i formació.

Vista la proposta presentada pel Regidor d'Obres i Serveis, Toni Franco Caballé, que literalment 
diu:

=» Vista la proposta de Conveni amb el Consell Comarcal, que literalment diu:

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i  L’AJUNTAMENT D'ANGLÈS, PER  
A  LA  REALITZACIÓ  D’ACCIONS  D’EXPERIÈNCIA  LABORAL,  EN  EL  MARC  DEL  PROGRAMA  TREBALL  I  
FORMACIÓ (ORDRE TSF/296/2016).

Santa Coloma de Farners, ...de març  de 2017

REUNITS:
D’una part, el Sr.  Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva, en virtut de les  
facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text  
refós de la Llei d’organització comarcal.

De l’altra part, el Sr/a. Àstrid Desset Desset, alcaldessa de l’Ajuntament d'Anglès, en virtut de les facultats  
de representació que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  
municipal i de règim local de Catalunya.

MANIFESTEN:
• En data 9 de novembre de 2016, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va publicar al  

Diari Oficial de la Generalitat l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les  
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i, en data 10  
de novembre de 2016 es publica la Resolució TSF/2496/16 que obre la convocatòria per a l’any  
2016.

• El Programa Treball i Formació té com a finalitat afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat  
de les  persones aturades mitjançant la  realització de tres tipus d’accions: accions d’experiència  
laboral, accions formatives, accions de coordinació i prospecció d’empreses.

• El 24 de novembre de 2016, el Consell Comarcal de la Selva va presentar al Servei Públic d’Ocupació  
de Catalunya, una sol·licitud de subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació a la  
comarca de la  Selva  i  en  data  5 de  desembre  de  2016,  va  rebre  resolució  favorable  per a la  
realització del programa.

• L'Ajuntament d'Anglès ha presentat al Consell Comarcal de la Selva un/s projecte/s d’interès públic  
per  desenvolupar  les  accions  d’experiència  laboral  i  de  pràctica  professional  de  les  persones  
participants al Programa. 

• Els programes que comporten una experiència professional, es desenvolupen en un entorn real de  
treball, permeten la qualificació per a la inserció laboral i donen resposta a les necessitats de les  
persones  que  formen  part  de  col·lectius  que,  de  manera  conjuntural  o  estructural,  presenten  
especials dificultats d'inserció laboral, bé sigui pel temps que porten en situació d'atur, per seu  
escàs nivell de qualificació, per la manca d'experiència professional o per una combinació de tots  
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aquests factors.

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest conveni que subscriuen amb les  
següents,

CLÀUSULES

Primera. Objecte
Aquest  conveni  entre  Consell  Comarcal  de  la  Selva  i  l'Ajuntament  d'Anglès  té  per  objecte  establir  les  
condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la realització d’accions d’experiència laboral i  
pràctica professional en el marc del Programa Treball i Formació 2016. 

Segona. Compromisos de les parts

• El Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva ha contractat 42 treballadors/es, d’acord amb la Resolució d’atorgament del  
Servei  Públic  d’Ocupació  de  Catalunya,  per  la  realització  d’accions  d’experiència  laboral  als  projectes  
següents:

1) PROJECTE 1: Conservació i millora de lleres i franges perimetrals en espais municipals
2) PROJECTE 2: Rehabilitació d’equipaments i millora d’espais públics
3) PROJECTE 3: Programa de suport administratiu a serveis socials
4) PROJECTE 4: Programa de detecció i suport a persones vulnerables

El  Consell  Comarcal  de  la  Selva  desenvoluparà  d’una  manera  centralitzada  les  accions  formatives  
corresponents als participants al Programa Treball i Formació i contractarà una assegurança d’accidents i  
responsabilitat civil per a les persones participants, que abastarà tot el període d’execució de la formació, a  
més de les incidències in itinere. 

El Consell Comarcal de la Selva organitzarà brigades de tres o quatre treballadors/es per desenvolupar els  
projectes d’interès socials 1 i 2, (Conservació i millora de lleres i franges perimetrals en espais municipals  i  
Rehabilitació  d’equipaments  i  millora  d’espais  públics),  presentats  pels  ajuntaments,  amb l’objectiu  de  
facilitar les accions d’experiència laboral i pràctiques professionals previstes als programa.

El Consell Comarcal de la Selva proporcionarà, a cada treballador/a, l’equip de protecció individual (EPI)  
necessari per desenvolupar les tasques assignades. Així com una formació específica, necessària per l’ús de  
la maquinària cedida per l’ajuntament en el desenvolupament dels projectes 1 i 2.

El  Consell  Comarcal  de  la  Selva  executarà  el  projecte  que  fonamenta  la  concessió  de  la  subvenció  i  
justificarà davant l’òrgan concedent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el compliment dels requisits i  
les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció. El Consell Comarcal complirà  
amb les obligacions estipulades a les Bases 4, 21  i 22 de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.

• L’entitat local

L'Ajuntament d'Anglès incorporarà el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar la  
coordinació i el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar.

L'Ajuntament  d'Anglès  no  podrà  fer  una  reassignació  de  tasques  al  treballador/a  que  no  estiguin  
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relacionades amb el lloc de treball i establertes en el projecte.

L'Ajuntament  d'Anglès  s’ha  de  comprometre  a  col·laborar  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals  
facilitant  la  informació  que  el  Consell  Comarcal  de  la  Selva  li  sol·liciti  per  la  coordinació  d’activitats  
empresarials.

L'Ajuntament d'Anglès  haurà d’emetre un acta autoritzant al Consell Comarcal de la Selva que els seus  
treballadors puguin manipular vehicles, maquinària i eines especials de la seva titularitat.

L'Ajuntament d'Anglès es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa. 
Aquestes despeses s’hauran de concretar en un annex al conveni i es calcularan, en funció dels projectes  
presentats i en base als imports següents:

• PROJECTE 1: Conservació i millora de lleres i franges perimetrals en espais municipals. 
◦ Brigada de tres persones: 53 euros/dia
◦ Brigada de quatre persones: 70 euros/dia

• PROJECTE 2: Rehabilitació d’equipaments i millora d’espais públics
◦ Brigada de quatre persones: 65 euros/dia

• PROJECTE 4: Programa de detecció i suport a persones vulnerables 
◦ Una treballadora durant 5 mesos:  930 euros/període, més quilometratge pel  desplaçament  

entre domicilis.

L'Ajuntament d'Anglès aportarà la maquinària, les eines, els vehicles i material necessari per desenvolupar  
els projectes presentats.

L'Ajuntament d'Anglès se sotmetrà a les actuacions de control que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  
consideri  necessàries,  a  les  de  control  efectuades  pels  organismes  competents  de  l’administració  
autonòmica,  estatal  i  comunitària  i  a  les  verificacions  sobre  el  terreny per tal  de comprovar  l’efectiva  
realització de l’activitat subvencionada.

Tercera. Clàusules finals.
Aquest conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació final de les despeses relatives a  
la realització de l’acció del conveni. No obstant això, es pot extingir pel mutu dissens o per denúncia de  
qualsevol de les dues parts, basada en l’incompliment de qualsevol de les seves clàusules. 

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva aplicació  
seran resoltes de mutu acord entre les  parts.  Els  conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni  són  
competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona.»

2. Vist que la Comissió Informativa Genèrica del Ple de data 23 de febrer de 2017 va dictaminar 
favorablement el present assumpte

3. Vist l'informe jurídic favorable emès per la secretària accidental en data 27 de febrer de 2017.

4. Consta l'existència de crèdit adequat i suficient segons certificació de la Intervenció municipal 
en data 28 de febrer de 2017.

Per tot això, que es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent:
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ACORD

Primer.- Aprovar el conveni  de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i  l’Ajuntament 
d'Anglès, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i  
formació (ordre tsf/296/2016).

Segon.-  Facultar  a  l'alcaldessa  perquè  en  nom  i  representació  d'aquesta  corporació,  pugui 
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l'efectivitat del present acord.

Tercer.-  Aprovar la despesa per import de 4.933€, dels quals 930,00€ aniran amb càrrec a la 
partida 231 25000 «serveis assistència social Consell Comarcal», i 4.003€ aniran amb càrrec a la 
partida 454 2100 «arranjament camins forestals» ambdues del pressupost municipal vigent.

Quart.- Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2017.

Cinquè.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva i al Departament Municipal 
d'intervenció.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Gràcies al programa de Treball i Formació del Departament de Treball, Afers Socials i de Famílies  
de la Generalitat, el SOC i el Consell Comarcal de la Selva, s'ha pogut donar feina a 42 persones  
en dificultats d'inserció laboral que treballaran als municipis de la Selva en diferents projectes.  
L'Ajuntament d'Anglès, va presentar quatre projectes d'interès públic que han estat escollits pel  
Consell Comarcal i que per tant es podran desenvolupar properament al nostre municipi, un és la  
consolidació i millora de lleres, que inclou la neteja i desbrossament del Rissec i els torrents que  
passen pel tram urbà, el segon és la conservació de les franges perimetrals per tal de minimitzar  
el  risc  d'incendis  segons  el  projecte  elaborat  pel  propi  Consell  Comarcal,  el  tercer  és  la  
rehabilitació d'equipaments i espais públics, que s'actuarà a la zona del passeig de l'estació, i el  
quart la detecció i suport de persones vulnerables. Totes les accions són coordinades pel Consell  
Comarcal que es fa càrrec de les assegurances necessàries i proporcionarà també els estris  
necessaris.  El  Consell  ha  organitzat  també  brigades  de  tres  o  quatre  treballadors  per  cada  
projecte. Pel programa de Detecció i Suport de Persones Vulnerables, es destina un assistent  
domiciliari des de l'1 de març al 28 de juliol i un auxiliar administratiu pels serveis socials des  
d'ara fins al Juliol. La brigada forestal estarà formada per un oficial, dos peons i un tècnic forestal  
que treballaran conjuntament, 5 dies de neteges a les lleres i 46 dies a les franges perimetrals. La  
brigada de construcció estarà formada per un oficial i tres peons i un arquitecte tècnic que els  
donarà suport. Treballaran duran 20 dies. El cost de la brigada de la construcció és de 65 €. El de  
la brigada forestal si és de 3 persones 53 € i de 4 persones 70 €. La treballadora social costarà  
930 € tot el període més quilometratges per desplaçament entre domicilis. Com veieu són preus  
molt  econòmics,  ja  que  un  gran  percentatge  de  costos  de  la  Seguretat  Social  i  sous  ve  
subvencionat. 
Pren la paraula la senyora secretària accidental, que llegeix la proposta d'acords: 
La proposta d'acord és: APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la  
Selva i l'Ajuntament d'Anglès, per a la realització d'accions d'experiència laboral, en el marc del  
programa treball  i  formació. FACULTAR l'alcaldessa perquè en nom i  representació d'aquesta  
corporació pugui  formalitzar  tots  aquells  documents que siguin necessaris  per  l'efectivitat  del  
present  acord.  APROVAR  la  despesa  per  import  de  4.933  €  i  imputar-ho  a  les  partides  
corresponents. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres tenim la proposta, tenim que al  Consell  Comarcal hi  ha alguns projectes,  com són  
Consolidació  i  Millora  de  Lleres  i  Franges  Perimetrals  en espais  Municipals,  el  segon  és  el  
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Projecte de Rehabilitació i  Equipaments en Espais  Públics,  el  tercer programa és un Auxiliar  
Administratiu  pels  Serveis  Socials  i  el  quart,  Programa  de  Detecció  i  Suport  de  Persones  
Vulnerables. Després, més endavant, només veiem tres projectes. Els que has dit, Conservació i  
Millora  de  Lleres,  Projecte  de  Rehabilitació  i  Equipaments  en  Espais  Públics  i  el  quart,  el  
programa de Detecció i Suport de Persones Vulnerables. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El Consell Comarcal és qui ha marcat les línies i han establert quatre línies a la categoria a oferir,  
nosaltres no hem demanat el tercer, perquè tenim un ajut de Serveis Socials per una altra via,  
però hem demanat en el 1, dos projectes un per lleres i un per franges, en el 2, la millora dels  
espais que tenim previst actuar en l'espai de la FEVE el 3, no, i el 4, sí que l'hem demanat. Per  
això hi ha aquest «desfase».
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És perquè, en principi hi ha els projectes que es poden demanar i després només n'hi ha tres.  
Després també hem mirat el Conveni i posa que l'Ajuntament «tindrà que» autoritzar el Consell  
Comarcal perquè els seus treballadors puguin manipular els vehicles, les màquines propietat de  
l'Ajuntament.  S'ha fet algun inventari d'aquest tipus de material i  vehicles que podran utilitzar  
aquesta gent que facin el treball dins l'Ajuntament d'Anglès?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En principi s'ha arribat a un acord per cedir-los la maquinària, hi havia maquinària, però ens la  
van  robar  i  per  tant  hem hagut  de  demanar  diferents  eines  i  tot  quedarà  constància  en  el  
document.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Inclús els vehicles autoritzats, no? 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, però en principi no tenim previst utilitzar cap eina.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Aquí ho posa.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, però no està previst. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet: 
Aquí posa que el personal tècnic de suport el posarà l'Ajuntament: « i/o suport propi necessari per  
tal d'assegurar la coordinació i correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar». Quins  
tècnics de la casa?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, de la casa no, són posats pel Consell Comarcal i cada brigada entre tres i quatre peons hi ha  
aquest tècnic. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ho  he  llegit  malament  doncs,  la  interpretació  era  que  l'Ajuntament  destinarà  un  tècnic  per  
controlar la cosa. Després, el lloc de la custòdia d'aquests materials on serà? 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
A la brigada, no? 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El lloc, el lloc. 
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
El lloc. Com que estem davant la perillositat de què ens robin o ens ho trenquin. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
T'ho direm després val. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
A val, no, no, val més. Per més que l'estructura dels edificis, que fins ara la brigada ha d'estar  
dintre d'una nau de la Burés que no reuneix les condicions, no fos cas que aquests nois entrin a  
dins i es facin mal, era per això, eh? 
Pren la paraula la senyora alcaldessa: 
La nau 2 no reuneix les condicions.
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Per la brigada. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no.
Pren la paraula la senyora alcaldessa: 
Perdó, ho vàrem fer mirar per l'arquitecte.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, doncs, si ja s'ha fet una remodelació total, allà quan plou baixa tot, baixa molta cosa. Feu-ho  
mirar.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
La que està malament és la nau 1 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Súper-malament.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Súper-malament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ho dic per vosaltres. Després, també llegint el conveni, amb els companys de l'Institut hem vist  
que seria molt  important de cares a la gent que realitza aquest curs, ja que quan es finalitzi  
aquest conveni quin tipus d'acreditació professional tindran el personal que ha participat amb 
aprofitament en aquests cursos?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Està tot gestionat pel Consell Comarcal de la Selva, tot, absolutament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, sí, a veure quin tipus d'acreditació tindran.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
La donarà el Consell Comarcal de la Selva.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ah, no la sabeu, vosaltres?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, depenent de la formació que han rebut, uns rebran formació 
Pren la paraula el Senyor Pere Espinet:
Cada vegada que hi ha un conveni d'aquests hi han els certificats. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, abans es feia diferent, no és com ara. Els anteriors fins i tot l'Ajuntament els havia contractat,  
no?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo parlo de l'acreditació, és a dir, entenem que aquest personal si superen el curs amb satisfacció  
i volen continuar els estudis, doncs es poden convalidar algunes coses, el mateix que es va fer  
amb Fórmula Jove.
Pren la paraula la senyora interventora:
Però, tot això depèn del Consell Comarcal. Com sempre, no sabem ni les hores de formació que  
els hi donaran.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Però quan es fa la programació ja hi entra tot això.
Pren la paraula la senyora interventora:
Bé, però com ho gestiona el Consell.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ah, això ho «tinc de» preguntar al Consell. Doncs ja està.
Pren la paraula la senyora interventora:
Es pot demanar.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
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Això és una formació que és depenent dels que tingui apuntats, i els cursets els fa el Consell.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo demano les certificacions i prou. Si es «té que» demanar al Consell, es demana al Consell i ja  
està, fem-ho fàcil, no? No obstant nosaltres creiem que això és una bona cosa per la gent que  
està  fora  del  treball  i  a  més  a  més  potencia  als  treballadors  que  tinguin  una  formació  més  
acurada. Nosaltres en aquest cas tenim molt clar que votarem a favor.

VOTACIONS:  Es passa a la  votació de la  proposta la  qual  és aprovada per unanimitat  dels 
assistents:
A favor (12): CiU (4):  Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta 
Triadó Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon,  Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas 
Duran, PAU (4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo 
Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.
Abstencions: ---
En Contra: ----

5.-

TEMA: Aprovació del conveni d'ampliació de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva 
de la gestió tributària i recaptatòria d’ingressos de dret públic.

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

=»Antecedents

Aquest Ajuntament  ha anat delegant en el Consell Comarcal de la Selva la gestió  tributària i 
recaptatòria de diversos ingressos de dret públic municipals.

Desprès de tots aquests anys de funcionament, es proposa l’actualització de l’abast d’aquestes 
delegacions, fet que es concreta en les següents delegacions:

1. La gestió tributària i recaptatòria dels preus públics de la Llar d’Infants municipal. 
2. Ampliar la gestió tributària i recaptatòria de les taxes periòdiques de la piscina municipal, 
incloent les taxes corresponents a les activitats per cursets.
3. La gestió tributària i recaptatòria dels preus públics del lloguer del pàrquing de la Plaça de 
la Vila. 

La gestió  tributària de cada ingrés de dret públic  compren les funcions següents: 

- Pràctica de liquidacions ( liquidacions d’ingrés directe i rebuts d’exacció periòdica). 
- Aprovació i liquidació de padrons. 
- Elaboració de padrons i expedició de documents cobratoris. 
- Concessió o denegació de beneficis fiscals. 
- Reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts. 
- Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment

La gestió recaptatòria en període voluntari de cada ingrés de dret públic comprèn les funcions 
següents: 

• Notificació i cobrament en període voluntari. 
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• Concessió/denegació d’ajornaments i fraccionaments. 
• Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment. 

Fonaments de dret

Article 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el text refós  de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya, i el 7 del RD Legislatiu  2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprovà el  text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals on s’estableixen la facultat 
municipal  de  delegar  als  consells  comarcals  les  seves  competències  en  matèria  de  gestió 
tributària i recaptatòria.

Vistos  els  antecedents  i  l'informe  emès  en  data  21  de  febrer  de  2017  pel  Departament 
d'Intervenció i Tresoreria.

Proposta d'acord
Es proposa als membres del ple l’adopció del següent:

ACORD

Primer.  Delegar al Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària i  recaptatòria dels preus 
públics de la Llar d’Infants municipal. 

Segon. Ampliar la delegació al Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària i recaptatòria de 
les taxes periòdiques de la piscina municipal, incloent les taxes corresponents a les activitats per 
cursets.

Tercer.  Delegar  al  Consell  Comarcal  de la  Selva la  gestió  tributària  i  recaptatòria  dels  preus 
públics del lloguer del pàrquing de la Plaça de la Vila. 

Quart.  Comunicar  aquests  acords  al  Consell  Comarcal  de  la  Selva.  Un  cop  acceptada  la 
delegació per aquesta entitat, es publicarà l’acord corresponent per al coneixement general en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Com ja hem anar fent en els darrers Plens, estem pendents de delegar en el Consell Comarcal  
de la  Selva,  els  rebuts de la  Llar  d'infants i  les tasques periòdiques de la  Piscina Municipal  
incloent cursets i el lloguer del pàrquing de la plaça de la Vila, la resta d'ingressos que quedaran  
a l'Ajuntament només són els ingressos puntuals d'entrades puntuals a la piscina o temes que no  
siguin periòdics i que per tant siguin de molt mal delegar. Això ho fem perquè hem vist que hem  
tingut un increment de recaptació de les diferents tasques i impostos que gestiona el Consell  
Comarcal de la Selva i a més a més intentar-ho realitzar internament seria anit-econòmic perquè  
necessitaríem tenir un aparell informàtic i una capacitat de persones, una capacitat de gestió de  
persones que «tindríem que» incrementar i que no seria viable econòmicament. Aleshores, com  
que les diferents delegacions que hem fet en general han sortit totes que s'incrementaven els  
ingressos, doncs hem decidit acabar-ho de delegar, si no surt res de nou, enviar tot el que és  
periòdic.
Pren la paraula la senyora secretària accidental, que llegeix la proposta d'acords:
DELEGAR al Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària i recaptatòria dels preus públics de  
la  Llar  d'Infants  Municipal.  AMPLIAR la  delegació  al  Consell  Comarcal  de la  Selva la  gestió  
tributària  i  recaptatòria  de  les  taxes  periòdiques  de  la  piscina  municipal,  incloent  les  taxes  
corresponents a les activitats per cursets. DELEGAR al Consell Comarcal de la Selva la gestió  
tributària i recaptatòria dels preus públics del lloguer del pàrquing de la Plaça de la Vila. 
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Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Que ens cobrarà el Consell?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Un 2%, la mateixa taxa. A nivell econòmic ens cobren en funció de quantitats, però com que no  
són grans quantitats no fem el salt, per poder-ho rebaixar.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Nosaltres votarem en contra seguint  la  línia de què no ho veiem clar  i  per ser coherents hi  
votarem en contra. 

VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada favorablement.
A favor (12): CiU (4):  Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta 
Triadó Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon,  Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas 
Duran, PAU (4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo 
Oriol; 
Abstencions: ---
En Contra (1): CUP (1): Sergi Riera Sau.

6.-

TEMA: Aprovació de la modificació del conveni entre l'Ajuntament i la Sra Isabel Rigau per a l'execució 
d'unes obres municipals.

Vista la proposta presentada pel Regidor d'Urbanisme, Sr. Toni Franco Caballé, que literalment 
diu:

=»Antecedents

1. Per acord de Ple de data 26 de setembre de 2012 es va ratificar el conveni de data 12 de juliol 
de 2012 entre l'Ajuntament d'Anglès i la Sra. Isabel Rigau, per l'execució anticipada d'unes obres 
municipals.

Segons  aquest  conveni  la  Sra.  Rigau  executaria  l'actuació  consistent  en  eliminar  les  línies 
elèctriques aèries que passaven per la finca de la seva propietat situada al carrer Comerç 17, i 
substituir-es per línies grapades  a les façanes i el soterrament de tots els creuaments, per un 
import de 10.121,14€.

En trobar-se aquesta  actuació  inclosa en el  Projecte  de Millora del  Nucli  Antic  d'Anglès  que 
l'Ajuntament d'Anglès va aprovar per Ple en data 26 de juny de 2012, s'acordà que l'Ajuntament 
compensaria la part d'obra executada per la Sra. Rigau de forma anticipada, una vegada executat 
totalment el projecte esmentat.

Vist  que  la  condició  resolutòria  imposada  (que  el  projecte  estigui  totalment  executat)  podria 
impedir  la  consecució  del  compliment  del  conveni  i  que  el  cofinançament  de  les  actuacions 
previstes al  Nucli  Antic  per la  subvenció del  Pla de Barris  es troba en el  seu darrer  any de 
vigència, es considera necessari eliminar-la, mitjançant una addenda de modificació del conveni.

2.  Per  altra  banda,  l'any  2012  la  Sra  Rigau  va  presentar  davant  de  l'Ajuntament  el  rebut 
corresponent als treballs efectuats per Endesa Distribución al Carrer Comerç 17, per un import de 
10.121,14€  (IVA inclòs),  com  a  justificant  de  la  despesa  que  va  assumir  anticipadament  en 
compliment del conveni esmentat.

Fonaments de dret
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La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic conté una regulació detallada de 
la figura del conveni als articles 47 a 53. 

Vist  que el conveni original va ser aprovat pel Ple de la corporació, aquest ha de ser l'òrgan 
competent per a l'adopció del present acord de la seva modificació, d'acord amb l'article 52 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.

Resolució

Per tot l'exposat, proposo als membres del Ple de la corporació l'adopció del següent 
ACORD:

Primer.- Aprovar la modificació del conveni de data 12 de juliol de 2012 en el sentit exposat en els 
antecedents d'aquest acord, i aprovar l'addenda al conveni que consta a l'expedient.

Segon.- Aprovar la despesa de 10.121,14 € amb càrrec a la partida 165 63301 «Pla de barris – 
reposició infraestructures elèctriques», del pressupost municipal vigent.

Tercer.- Reconèixer l'obligació a favor de Isabel Rigau Caballé, amb DNI ....0471S, en virtut del 
conveni signat en data 12 de juliol de 2012 entre l'Ajuntament d'Anglès i la Sra. Rigau.

Quart.- Trametre una còpia d'aquest acord i del conveni signat en data 12 de juliol de 2012, a 
l'oficina del Pla de Barris com a justificació de la despesa subvencionable relativa al Projecte de 
Millora del Nucli Antic d'Anglès.

Cinquè.- Notificar el present acord a la interessada pel seu coneixement i efectes.»=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
És un tema que ve del 2012, quan la senyora Rigau volia fer reformes en un habitatge del barri  
antic i l'Ajuntament li va posar la condició que havia de soterrar les línies elèctriques, es va signar  
un conveni en data 26 de setembre, en el qual s'establia que quan es complís el cent per cent del  
Pla de Barris i s'executés, se li pagaria el cost de soterrar les línies, aquest cos ascendeix a  
10.121,14 € i bé, aquest any és l'últim any del Pla de Barris, s'ha decidit que no executarem al  
cent  per cent,  que pujaria a 2.600.000 €,  l'hem reduït  perquè no podem ajustar  una mica la  
situació i per tant el que proposem al Ple són dues coses: Primer, la impossibilitat de complir el  
cent per cent de l'execució del Pla de Barris i com hi ha l'obligació de complir la condició de  
pagar-li la despesa de 10.000 €. La despesa anirà a càrrec de la partida del Pla de Barris del  
pressupost actual vigent i es proposa el reconeixement a favor de la senyora Isabel Rigau 
Pren la paraula la senyora secretària accidental, que llegeix els acords:
APROVAR la modificació del conveni de data 12 de juliol de 2012 en el sentit exposat en els  
antecedents  d'aquest  acord,  i  APROVAR  l'addenda  al  conveni  que  consta  a  l'expedient.  
APROVAR  la  despesa  de  10.121,14  €  amb  càrrec  a  la  partida  165.63301  «Pla  de  Barris-  
reposició infraestructures elèctriques», del pressupost municipal vigent. RECONÈIXER l'obligació  
a favor d'Isabel Rigau Caballé, amb DNI ....0471S, en virtut del conveni signat en data 12 de juliol  
de 2012 entre l'Ajuntament d'Anglès i la Sra. Rigau.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís: 
Hi estem d'acord. Havíem parlat amb ella. Quan volia arreglar tota la casa se li va solucionar, i se  
li va dir que quan es fes el Pla de Barris, que se li tornaria, ha passat el que ha passat amb el Pla  
de Barris i per tant hi votarem a favor.

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



VOTACIONS:  Es passa a la  votació de la  proposta la  qual  és aprovada per unanimitat  dels 
assistents:
A favor (12): CiU (4):  Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta 
Triadó Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon,  Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas 
Duran, PAU (4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo 
Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

7.-

TEMA:  Donar compte de la Sentència n 288/16 dictada per l'Audiència Provincial  del Girona en el 
recurs 445/2002, contra la mercantil Buretex SA i l'Administració concursal.

Es dóna compte al Ple la Sentència n 288/16 dictada per l'Audiència Provincial del Girona en el 
recurs 445/2002, contra la mercantil Buretex SA i l'Administració concursal.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Jo us faré la versió més planera, que no la més tècnica, per què en termes judicials... Bàsicament  
en l'incident concursal que es va presentar ja en l'anterior legislatura, se'ns ha donat la raó a  
l'Ajuntament de què les càrregues són un deute que Buretex té amb l'Ajuntament i per aquesta 
raó se'ns posa al darrere dels creditors que té Buretex. És un tema més formal que no d'efectes  
pràctics  perquè com que hi  ha tot  un «paparatge» de  càrregues amb Buretex  abans,  doncs 
passaran a Hisenda, treballadors, Seguretat Social, etc. Però bé, com a mínim no ens generà 
noves costes, si no ens haguessin donat la raó, i ha servit, doncs, per mantenir una mica amb  
Buretex  doncs  durant  tot  aquest  temps  i  que  tot  no  se  n'anés  doncs  de  recitar  sense  cap 
instància. A efectes pràctics era això, anirem al darrere de l'expedient.

8.-

TEMA: Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 4t trimestre 2016

Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra, es dóna compte al Ple del present 
document, i els regidors en resten assabentats.

9.-

TEMA: Donar compte de les execucions trimestrals 4r trimestre 2016 LO 2/2012.

Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra, es dóna compte al Ple del present 
document, i els regidors en resten assabentats.

10.-

TEMA:  Donar compte dels  informes trimestrals del 4r trimestre de la Llei Morositat i Període Mitjà de 
pagaments.

Per part de la interventora, Sra. Leonor Martínez Lacambra, es dóna compte al Ple del present 
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document, i els regidors en resten assabentats. 

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora interventora:
Com cada trimestre, hi ha hagut el Pla d'Ajust, anem bé perquè a més a més hem fet una gran amortització  
extraordinària, tenim també l'avenç de liquidació que és el quart trimestre que ja hem lliurat al ministeri, on  
ja deduïm que ja saltem la regla de la despesa, haurem de complementar-ho en el Pla Financer, però en el  
Ple proper ja «tindrem que» parlar del tema que ja tindrem la liquidació. Després, el període mig de  
pagament, també estem amb bones dades. El període mitjà de pagament d'una factura de les factures  
pagades des de que han entrat a l'Ajuntament fins que es paguen, són 36,40 dies i després tenim el  
següent índex que és aquest que és sumar-li 30 dies a les factures des que entren i estem amb un 1'14, tot  
això ja es va lliurar el dia 31 de gener.

11.- Temes Urgents

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. 

L'alcaldessa, La secretària accidental,

Àstrid Desset Desset Eugènia Iglesias Berini
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