ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE

Número: 3/2018
Caràcter: ordinària
Data: 10.04.2018
Horari: de 20:00 a 21:41 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

ASSISTENTS
Sra. Astrid Desset Desset, Alcaldessa
Sr. Josep Casadellà Turón, 1er Tinent d'Alcalde
Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent d'Alcalde
Sr. Antoni Franco Caballé, 3r Tinent d'Alcalde
Sr. David Bohigas Vilalta, Regidor d'Hisenda/Economia i Patrimoni
Sra. Marta Triadó Margarit, Regidora Benestar Social, Sanitat/Salut
Sra. Neus Moragas i Fontané
Sr. Pere Espinet i Coll, Regidor
Sra. Anna Carrillo Oriol,Regidora
Sra. Montserrat Garriga Gimbernat, Regidora
Sr. Esteve Callís Prat, Regidor
Sr. Ernest Luz Aurich, Regidor
Sr. Sergi Riera Sau, Regidor
Sra. Sandra Pinos, secretària

Excusen la seva assistència:
Sr. Esteve Callís Prat

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, la número de 1 de 25 gener i la número 2 de
22 de febrer de 2018.
2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del 32 al 189 de 2018.
3.- Aprovació de l’addenda al conveni marc amb el Consell Comarcal de la Selva de delegació de
responsabilitat de la recollida d’animals.
4.- Aprovació de l’addenda al conveni marc amb el Consell Comarcal de la Selva per a la prestació de
serveis socials bàsics i especialitzats per l’any 2018.
5.- Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal de la Selva de delegació de competències en
matèria de prevenció d’incendis forestals.
6.- Aprovació del Pla d’Acollida d’Anglès.
7.- Aprovació Festes Locals per l’any 2019.
8.- Aprovació del Reglament del Consell del Poble.
9.- Modificacions de les bases d’execució del pressupost.
10- Modificació del pressupost número 8/2018, per suplement de crèdit.
11.- Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del POUM, al paratge ca n’Aulet- impremta
Pagès.
12.- Aprovació de l’esmena de la Moció relativa a la prohibició de consum de tabac en instal·lacions
on els infants desenvolupen activitats.
13.- Moció per donar suport en matèria de les pensions.
14.- Moció per donar suport al cofinançament de les escoles bressol municipals.
15.- Moció per l’alliberament dels presos polítics, retorn dels exiliats i a la denúncia de la deriva
antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.
16.- Ratificar el Decret 116 d’encàrrec de la defensa jurídica de les actuacions Concurs de creditors
445/2002.
17.- Donar compte de l’aprovació per JGL de la certificació NÚM.3 de les obres d'ampliació de
voreres – actuació núm.1 Projecte de Millora del Nucli Antic.
18.- Donar compte de l’aprovació per JGL de la certificació NÚM. 4 de les obres d'ampliació de
voreres – actuació núm.1 Projecte de Millora del Nucli Antic.
19.- Donar compte de l’aprovació per JGL de la Modificació del contracte d'obres d'ampliació de voreres
i dels preus contradictoris P-1 a P-9.

20.- Donar compte del Decret 150 de liquidació del pressupost 2017.
21.- Donar compte de l'aprovació de JGL de 5.04.18 d’Adjudicació del contracte de la redacció de
projecte i execució d'obres de reforma dels habitatges del Carrer Fàbriques núm. 5-19 i 8-18 d'Anglès.
22- Donar compte de l'aprovació de JGL de 5.04.18 Sobre la modificació del contracte d'obres de
pavimentació del carrer Molí i aprovació dels preus contradictoris P-1 a P-11.
23- Donar compte de l’aprovació per JGL de 5 d’abril de 2018Aprovació de la certificació núm. 2
(corregida) corresponent de l’actuació núm. 4 de la Pavimentació del carrer Molí.
24.- Assumptes Urgents.
24.1.- Aprovació conveni POCTEFA
24.2.- Modificació jornada netejadora
25. Precs i preguntes.

1.TEMA: Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Un cop llegides les actes, la número 1 de 30 de gener i la número 2 de 27de febrer de 2018 ,
s'aproven per unanimitat dels presents.
2.TEMA: Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria
S'informa que ha estat a la disposició dels regidors els decrets dictats per l'Alcaldia des de l'ultima
convocatòria, del número 32 de fins al número 189 de 2018.

INTERVENCIONS:
L'alcaldessa dóna compte dels decrets més rellevants i de subvencions:
El 189, és un decret recent pel qual es manté una ampliació de jornada que es va fer a la
netejadora per tres mesos més per netejar diversos espais municipals en els quals s'ha detectat que
és insuficient i a més a més, es preveu que de cara a l'estiu tindrem més espais per netejar com
l'arcada de Can Verdaguer, l'Hotel d'Entitats, etc... Hi ha un punt en el Ple que treure'm un acord,
que s'ha de fer una mesa de negociació per tractar aquest tema. El decret 187, és un decret que
afecta als agents de la Policia Local, s'implement se'ls reconeix un canvi de categoria segons marca
la Llei, la 3/2015 que va entrar en vigor el 14 de maig d'aquell any i per tant és regularitza
l'endarreriment dels pagaments, les pagues extraordinàries els triennis en relació amb això. El 186,
simplement es sol·liciten uns ajuts per fer el tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis,
per a la prevenció d'incendis. El 183, fa referencia a un altre projecte que es va fer el juny del
2017, és va encarregar a ENDESA, un nou subministrament elèctric per a la rotonda de Can Biel i
posteriorment ENDESA va dir que calia situar la caixa en un espai públic i està previst que estigui en
un lloc que hi puguin accedir lliurament i per tant, proposen posar-lo en una zona pública però cal
obrir una rasa i des del moment en que cal obrir una rasa cal un projecte, per tant, hem encarregat
el projecte a enginyeria i obres i després demanar pressupostos, finalment s'ha encarregat a
ENDESA, que és la millor proposta econòmica i un cop vist per l'enginyer passara a la secretària i la
interventora. El 181, fa referència a un enderroc, es declara aquest edifici en estat de ruïna per part
de l'arquitecte municipal i també hi ha un decret, però és pot comentar que els veïns, els propietaris
ja han iniciat aquesta execució en el sentit que ja tenen un pressupost, i tenen ganes de soterrar la
línia i enderrocar la casa, esperem que abans de l'inici de curs ja estigui fet o almenys aquesta és la
previsió. En principi rés més un resum dels decrets. No se si voleu preguntar alguna cosa també.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En concret un decret, és el numero 65 que fa referència als pisos del carrer de les Fàbriques del 8 al
88, suposo que devien anar-hi els tècnics per avaluar l'estat d'aquests ITS?,
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Un segon que ho cerco, nosaltres ho varem encarregar a fora, a la revisió de ITS, una persona
especialitzada amb això. En aquest cas s’aprova la factura d'aquest extern que és l'enginyer, Josep
Brunyol de les Aulines que ha fet les ITS i puja un import de 2.329,25 €, aquest import s'inclourà en
la subvenció que ens dona Habitatge i aquest senyor va fer la inspecció de tots els habitatges i els
ha pujat a la plataforma de l'Agència Catalana del Habitatge, perquè ells també en tinguin

coneixement i a nosaltres també ens serveix per saber quines són les actuacions, si són prioritàries
per parlar en l'Àrea de Renovació Urbana, quina és la situació....
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup també vol fer-ho saber a la gent que no és conscient que s'han de passar ITS als seus
pisos o cases particulars perquè segons deia el Departament de Governació que els certificats de
aptitud del edificis IT, cosa que suposem que entre el 1961 i 1971 hi havia de temps fins l'any
passat, pel que suposo que molta gent no és conscient. Jo en sóc conscient perquè m'ha tocat a
casa, no se si seria bo posar-ho al butlletí?. De cares a això, inclús els que es varen fer fins el 75
tenen de temps 2020, fins el 60 el 2019, això en cases i els blocs de pisos ja canvia. Sobretot que
la gent sigui conscient que han de passar aquestes revisions .
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
El que passa és que en el butlletí d'aquest trimestre no podrà ser perquè ja està en producció tindrà
que ésser en el de l'estiu.
També hi han nombrosos decrets de subvencions a partir d'aquest any, hi ha un decret per a cada
subvenció que es sol·licita. Si voleu, faré només un esment de les subvencions que hem demanat
per aquest trimestre:
Hi ha la de manteniment de parcs urbans de salut de Dipsalut. Tots els programes de prevenció de
Dipsalut, després subvenció Perímetres Centrals. Una subvenció per a festivals i trobades, una altre
per esdeveniments de caràcter firal, una altre subvenció per a actuacions en matèria forestal i de
prevenció d'incendis, una subvenció de promoció i foment per a activitat física, la del fons de
cooperació econòmica i cultural, una memòria per a la subvenció de IDAE, una d'activitats físiques
de DIPSALUT, una altra de cursets de formació d'adults, una altra sol·licitud també de promoció
econòmica i una de protecció de la salut i finalment una altra vegada la subvenció de restauració
de mobles.
3.TEMA: Aprovació de l’addenda al conveni marc amb el Consell Comarcal de la Selva de delegació
de responsabilitat de la recollida d’animals.
Vist la proposta presentada per la regidora de Sanitat, Sra. Marta Triadó Margarit, que literalment
diu:
=»Identificació de l’expedient
Aprovació addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en relació a la DELEGACIÓ
DE LA RESPONSABILITAT DE LA RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA
ABANDONATS, PERDUTS I/O ENSALVATGITS AMB L’AJUNTAMENT (Exercici 2018)
Antecedents
1.- L'Ajuntament té establert el conveni de delegació de competències amb el Consell Comarcal de la
Selva per la prestació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia
abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb l’Ajuntament de data 30 de maig de 2017, per registre
d'entrada número 799 de 27 de febrer de 2018, el Consell Comarcal de la Selva ha presentat
l'addenda al conveni per la renovació de la prestació del servei durant l'exercici 2018, el text del qual
és transcriu:
=»ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT DE LA RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA
ABANDONATS, PERDUTS I/O ENSALVATGITS AMB L’AJUNTAMENT (Exercici 2018)
Introducció

El Consell Comarcal de la Selva exerceix el servei de recollida d’animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits
directament des de l’any 1997. Aquest servei es presta amb gestió directa i per als municipis de la comarca.
D’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, correspon a l’ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, així
com el control dels animals salvatges urbans. El punt 2 de l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, preveu que els
ajuntaments puguin delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a administracions o entitats locals supramunicipals,
sempre sota el principi de la millora en l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes de la Llei de Protecció dels Animals.
En data 7 de febrer de 2017, la Comissió Permanent del Ple va adoptar l’acord d’aprovar el conveni tipus de delegació de la
responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits, el qual va ser notificat a tots
els ajuntaments per la seva aprovació.
En data 21 de setembre de 2017 l’ajuntament d’Anglès ha tramés al Consell Comarcal de la Selva el conveni entre el Consell
Comarcal de la Selva i l’ajuntament per la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia
abandonats, perduts i/o ensalvatgits signat.
Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de la Selva
El municipi d’Anglès, d’acord amb el preus establerts per a les diferents tipologies que al final s’especifica, rep els serveis següents:
Servei ordinari:
Aquest servei inclou la recollida d’animals de companyia en dies laborables i horari de 08,00 a 14,30 h, l’acollida dels animals fins
que siguin recuperats pels seus propietaris, o la seva adopció en cas d’animals abandonats, la gestió dels expedients i la gestió
veterinària. Per a prestació d’aquest servei s’estipula anualment un preu per cada ajuntament, amb un pagament únic.
Servei extraordinari (recollida)
Aquest servei inclou les recollides fora de l’horari ordinari, concretament:
•

Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 14:30 fins a les 22:00 h

•

Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 22:00 a 08:00 h.

•

Recollida dissabtes, diumenges i festius (24 hores).

Aquest servei és de prestació voluntària per part dels ajuntaments, únicament merita despesa en cas de ser requerit i d’acord a la
tipologia del servei. Aquesta despesa serà facturada trimestralment.
Servei de sanejament de gats per establiment de colònies urbanes controlades.
Aquest servei és de prestació voluntària, únicament merita despesa en cas el municipi encarregui al Consell Comarcal les tasques de
sanejament i esterilització dels gats per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes. Correspondrà a l’Ajuntament liquidar
l’import trimestralment atenent als preus establerts anualment per a la contraprestació d’aquest servei que inclou: reunions amb els
veïns, coordinació amb l’ajuntament i els voluntaris, cessió del material de captura, desplaçament dels animals capturats, atenció
veterinària, esterilització, marcatge i retorn a la colònia.
Segon: Finançament dels serveis
El conveni estableix en el seu apartat cinquè el finançament d’aquest servei. Totes les despeses de gestió, manteniment, personal i
inversions del servei de recollida i acollida d’animals abandonats, perduts i ensalvatgits, aniran a càrrec del Consell Comarcal de la
Selva. L’ens comarcal serà el responsable de l’elaboració del pressupost anual i de la seva aprovació.
1. Servei ordinari de recollida i d’estada dels animals al CAAS
La contraprestació econòmica que correspon a cada municipi per la prestació i disponibilitat del servei de recollida ordinari, el control
dels animals i totes les gestions administratives que comporti la recerca dels propietaris i la recuperació dels animals s’elaborarà
anualment tenint en compte:
•

El nombre d’habitants del municipi (recompte padró municipal, IDESCAT).

•

El nombre d’habitatges (primers i segones residències, IDESCAT).

•

La superfície del municipi.

•

El nombre d’animals recollits durant els últims tres anys al municipi.

Els ajuntaments aportaran, en el seu conjunt, un 55% del pressupost de despeses, sense incloure les partides d’inversions (100%
Consell Comarcal) i les del servei de recollida extraordinari (recollides en festius, caps de setmana, tardes i nits, que correspon 100%
als ajuntaments que ho requereixin).

Els tècnics dels Departament de Territori i Sostenibilitat elaboren anualment pressupost del servei de recollida i control d’animals de
companyia. La distribució de l’aportació municipal es realitza tenint en compte:
•

Nombre d’habitants ........ 35 %

•

Superfície del municipi ... 10 %

•

Nombre d’habitatges ...... 15 %

•

Gossos recollits (3 darrers anys) 35 %

•

Gats recollits (2 darrers anys) 5 %

Atenent aquests paràmetres els valors de la contraprestació pel servei de recollida ordinari i d’acollida dels animals que correspon a
l’ajuntament és:
Municipi: Anglès
% total comarca

euros comarca

Habitants (5.473 h )

3,38 %

51.365,49 €

1.734,00 €

Superfície (16,31 km2)

1,79 %

14.675,86 €

262,53 €

Habitatges (2.081 h)

3,28 %

22.013,78 €

722,65 €

Gossos (11 gossos)

1,27 %

51.365,49 €

654,34 €

Gats (1 gat)

0,97 %

Quota fitxa (1.000,00 €)

euros municipi

7.337,93 €

71,24 €

24.000,00

1.000,00 €

TOTAL

4.444,76 €

Aportació total ajuntaments:

170.758,56 euros

Aportació quotes fitxes

24.000,00 euros

Aportació quotes variables

146.758,56 euros

Distribució per habitants (35%)

51.365,49 euros

Distribució superfície (10%)

14.675,86 euros

Distribució habitatges (15%)

22.013,78 euros

Distribució gossos (35%)

51.365,49 euros

Distribució gats (5%)

7.337,93 euros

2. Servei de recollida extraordinari
Servei Extraordinari

Preu unitari

Recollida extraordinari dies laborable de 14,30 a 22,00 h

62,40 €/gos

Recollida extraordinària en dissabtes, festius i horari nocturn (de
22,00 a 08,00 h)

78,00 €/gos

Recollida extraordinària fallida

41,60 €/servei

Manteniment d’animals en el dipòsit municipal temporal de
l’Ajuntament fins a 72 hores.

26,00 €/gos

Trasllat directe del gos al CAAS (municipis sense dipòsit municipal
temporal)

15,60 €/gos

3. Servei de sanejament colònies urbanes de gats
Sanejament i control gats colònies urbanes

Import

Cost unitari per gata femella

55,00 €/animal

Cost unitari per gat mascle

30,00 €/animal

Test serològic FeLV / FIV

15,0 € / test

Tercer: Vigència
En tot allò no previst en la present addenda continuarà essent vigent i d’aplicació el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’ajuntament d’Anglès per la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts
i/o ensalvatgits.
Els imports per a la prestació dels serveis seran vigents per l’exercici en curs.
Quart: Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament
Import de: 4.444,76 € per a la prestació del servei ordinari, mitjançant pagament únic a
l’inici de l’exercici.
En cas de requerir els serveis de recollida extraordinari i/o el de sanejament de colònies urbanes de gats, es facturarà trimestralment,
d’acord al nombre de serveis requerits, la seva tipologia i els preus establerts a l’apartat segon.
Santa Coloma de Farners, 15 de febrer de 2018
El/la alcalde/sa de l’Ajuntament El President del Consell Comarcal de la Selva”=

Vist informe de la secretària de la corporació de 3 d’abril de 2018.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 5 d’abril de 2018.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni per la prestació de la responsabilitat de la recollida i control
dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits per a l’exercici 2018.
Segon.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris pel
desenvolupament del present acord.
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, i al als serveis econòmics
municipals
Quart.- Trametre còpia del conveni signat a la Direcció General de l'Administració Local del Departament
de Governació, d'acord amb allò establert a l'article 309 del ROAS, i incloure'l al Portal de la
transparència de la web municipal.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Els Ajuntaments tenen la obligació de recollir i controlar els animals de companyia que estan
abandonats, perduts i o ensalvatgits. Al hora ho podem delegar a altres administracions. Això, és el
que es va fer el 21 de setembre de 2017 que l'Ajuntament d'Anglès, va signar conveni amb el
Consell Comarcal de la Selva i ara toca aprovar-ho per l'exercici del 2018. Hi han tres tipus de
serveis, per una banda hi ha el servei ordinari, que inclou la recollida d'animals en dies laborables
de 8 a 2/4 de 3 i tota la gestió posterior amb els animals ja sigui la recuperació, per part del
propietari, l'adopció, la intervenció veterinària, per aquests serveis s'estipula un preu anual que es fa
en un pagament únic, el 2018, el cost és de 4.444.76 €. i després hi han dos tipus de serveis que

són de prestació voluntària i només mediten despesa en el cas de ser requerits d'acord amb unes
tarifes de preus que estan establerts, que són el servei extraordinari que inclou la recollida fora del
horari ordinari i el servei de sanejament de gats per establiment de colònies urbanes controlades.
Amb tot això els acords que és proposen al ple.
Pren la paraula la senyora secretària:
Aprovar l’addenda al conveni per la prestació de la responsabilitat de la recollida i control dels
animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits per a l’exercici 2018.
Facultar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris pel desenvolupament del
present acord.
Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, i al als serveis econòmics municipals
Trametre còpia del conveni signat a la Direcció General de l'Administració Local del Departament de
Governació, d'acord amb allò establert a l'article 309 del ROAS, i incloure'l al Portal de la transparència
de la web municipal.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i
Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané, PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich; CUP (1):
Sergi Riera Sau.

4.TEMA: Aprovació de l’addenda al conveni marc amb el Consell Comarcal de la Selva per a la
prestació de serveis socials bàsics i especialitzats per l’any 2018.

Vist la proposta presentada per la regidora de Benestar Social, Sra. Marta Triadó i Margarit, que
literalment diu:
=»Antecedents
1.- L'Ajuntament té establert el conveni de delegació de competències amb el Consell Comarcal de la
Selva per la prestació dels Serveis Socials bàsics i Especialitzats, per registre d'entrada número
1186 i de data 27 de març de 2018, el Consell Comarcal de la Selva ha presentat l'addenda al
conveni per la renovació de la prestació del servei durant l'exercici 2018, el text del qual és transcriu:
=»ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI D’ANGLÈS PER A
L’ANY 2018
Introducció
A l’any 2011 els Ajuntaments de la comarca de la Selva, el Consell Comarcal i el Consorci de Benestar Social de la Selva varen
formalitzar un Conveni de delegació de competències per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, el qual s’ha anat
renovant mitjançant addendes fins a l’any 2015.
Amb data 1 de gener de 2015 el Consell Comarcal de la Selva va subrogar íntegrament totes les funcions i els serveis que prestava el
Consorci de Benestar Social.
El Consell Comarcal de la Selva té delegades les competències en matèria de serveis socials pels ajuntaments de municipis de menys
de 20.000 habitants.
Serveis Socials Bàsics, que engloben: els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària, el Servei d’Ajuda al Domicili, el Servei de

Teleassistència i les Ajudes d’Urgència Social.
Servei d’Atenció Especialitzada, que engloba: el servei d’informació i atenció a les dones (SIAD), el servei d’informació i atenció a la
infància i l’adolescència (SEAIA), el servei d’integració en famílies extenses (SIFE), el pla d’inclusió i ciutadania (PLIC) i el servei de
transport adaptat (TA).
Tots aquests serveis es sostenen econòmicament amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva
i els Ajuntaments. En alguns serveis també hi ha aportació econòmica dels usuaris mitjançant preu públic o taxa.
El municipi d’Anglès, amb la previsió de despesa que al final s’especifica, rep els serveis socials següents :
Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de la Selva
1.Serveis Socials Bàsics
Equip Bàsic d’Atenció Social
L’equip professional del municipi està composat per treballadors/es socials i educadors/es socials. Prestaran els serveis a les
dependències que tingui establertes l’ajuntament de dilluns a divendres.
Les tasques d’aquest equip inclouen:
Permanències i visites al despatx i al domicili.
Coordinacions i treball en xarxa amb el municipi.
Reunions professionals
Treball derivat de les gestions.
Gestió de tots els recursos i prestacions.
Treball de projectes comunitaris municipals i comarcals.
L’Ajuntament podrà demanar l’ampliació de la dedicació horària dels tècnics d’aquest servei sempre i quan assumeixi el total cost de
la mateixa.
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Social)
El SAD Social va adreçat a les persones i famílies que no tenen grau de Dependència així com a d’altres col·lectius amb dificultat
social i/o famílies vulnerables.
L’accés a aquest servei requereix l’informe favorable de l’equip d’atenció social primària i es regula per l’ordenança del Consell
Comarcal de la Selva.
El Ple del Consell Comarcal de la Selva aprova anualment les ordenances que fixen els preus públics o taxes aplicables als
ajuntaments i als usuaris pels serveis rebuts.
El Consell Comarcal de la Selva té la potestat per aprovar i gestionar les noves sol·licituds.
El Consell Comarcal de la Selva comunicarà cada nou cas que s’aprovi a l’Ajuntament pel seu coneixement i el finançament que
correspongui (34% del cost).
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Dependència)
Les persones que reben aquest servei són aquelles que prèviament han realitzat la sol·licitud i els tràmits d’acord amb la Llei
39/2006, de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència i segons el seu Pla Individual d’Atenció els hi correspon un número
determinat d’hores de servei.
Servei de Teleassistència a Domicili (TAD)
El TAD és un servei per a persones grans que consisteix en un aparell personal connectat a una Central d’Alarmes.
Cada aparell es finança amb la col·laboració de la Diputació, l’Ajuntament i els propis usuaris.
2.Serveis socials especialitzats
Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència SEAIA
Servei d'atenció a la infància i l'adolescència i a les seves famílies. Aquest servei es presta des dels equips d'atenció a la infància i
l'adolescència que es dediquen a fer valoracions i actuacions dels infants en situació de desemparament, de 0 a 18 anys, així com el
seguiment i el tractament de les seves famílies.

També dóna suport tècnic i col·labora amb els serveis socials bàsics, fa valoracions especialitzades, aplica mesures d'inserció social,
laboral, educativa i familiar i fa el seguiment, tractament i avaluació de les mesures de protecció.
Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE)
És un servei adscrit al SEAIA, la finalitat del qual és atendre a parents (avis, oncles, germans...) que tinguin al seu càrrec nens i nenes
tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància.
Pla de Dones de la Selva 2016-2020, que treballa diversos eixos:
-

Atenció integral a les necessitats de les dones a través del Servei d’Informació i Assessorament a les Dones de la Selva
(SIAD)

-

Atenció psicològica especialitzada a les dones víctimes de violència masclista.

-

Xerrades i programes comunitaris per a prevenir la violència de gènere.

-

Atenció d’acollida d’urgència

Pla d’Inclusió i Ciutadania (PLIC)
El Pla d'Inclusió i Ciutadania del Consell Comarcal de la Selva organitza accions de lluita contra la pobresa, l'exclusió i la vulnerabilitat
socials al municipi. Entre d'altres, el PLIC impulsa accions formatives, de prevenció i de foment de la igualtat d'oportunitats. Es
prioritza el treball inclusiu, transversal, integral i coordinat amb els agents socials del municipi, intervenint des de la vessant
comunitària.
El PLIC desplega serveis d’acollida a persones immigrades de manera mancomunada, formació lingüística, coneixements laborals i
de la societat catalana dins el marc jurídic que es desprèn de l'aplicació del Decret 150/2014 de 18 de novembre. També forma part
de l’acollida disposar d’un tècnic d’acollida per atendre les persones nouvingudes en aquells municipis on les necessitats ho
requereixin, sempre vinculat a la disponibilitat pressupostària.
Les funcions d’acollida i integració del Servei de Primera Acollida es desenvolupen en el marc del Programa Operatiu FSE de
Catalunya 2014-2020 i estan cofinançades pel Fons Social Europeu (núm. CCI2014ES05SFOP007)
Servei de Transport Adaptat (TA)
El Servei de Transport Adaptat trasllada als centres especialitzats les persones discapacitades i/o amb dificultats de mobilitat que no
poden fer ús dels transport ordinari. La prestació d’aquest servei està subjecta a la disponibilitat pressupostària.
3.Altres programes
Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents.
Es tracta de programes la finalitat dels quals és atendre a infants i adolescents i les seves famílies, quan es troben en situacions de
risc social. Actualment gestionem un programa anomenat Reforç Socioeducatiu que es realitza en col·laboració entre els Serveis
Socials d’Atenció Primària, el PLIC i algunes escoles de la comarca. En aquest projecte s’atenen nens i nenes de 6 a 12 anys (fins a
final de curs, juny 2018)
Programa Benestar i Comunitat de DIPSALUT (Diputació de Girona)
El Consell Comarcal de la Selva assumeix el lideratge d’aquest Programa i ha mancomunat les accions pel 2018. Les accions s’aniran
implementant als municipis durant tot l’any.
Segon: Accions socials específiques que realitza el Consell Comarcal de la Selva en el municipi d’Anglès i que s’incorporen al Conveni
Marc
1.Servei d’assessorament jurídic per a persones nouvingudes vinculat al PLIC
L’Ajuntament d’Anglès encomana al Consell Comarcal de la Selva l’execució del servei que porta per nom “Servei d’assessorament
jurídic comarcal en llei d’estrangeria”.
El Consell Comarcal de la Selva adquireix el compromís de prestar aquest servei amb les condicions que es fixen de conformitat amb
la normativa reguladora expressada als antecedents.
L’ampliació o modificació de qualsevol aspecte del servei serà notificada a l’Ajuntament per tal que aquest faci l’autorització expressa
i aprovi el seu finançament i/o execució.
Aquest servei tindrà vigència durant l’any 2018, i es prorrogarà automàticament a manca d’acord de baixa de qualsevol de les dues
parts.
Cada una de les parts podrà acordar la recessió d’aquest conveni, amb una antelació mínima de 2 mesos a la seva fi, que s’haurà de
comunicar a l’altra part pel seu coneixement i efectes corresponents.

El servei d’assessorament jurídic es desenvolupa en el marc del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i està cofinançat
pel Fons Social Europeu (núm. CCI2014ES05SFOP007)
2. Activitats diverses vinculades als serveis especialitzats del PLIC.
L’Ajuntament d’Anglès es compromet a cedir les instal·lacions, autoritzacions i permisos necessaris. Posarà a disposició del Consell
Comarcal de la Selva un espai a l’Ajuntament, equipat amb ordinador, impressora i escàner, telèfon i internet així com el material
d’oficina i arxiu per aquelles accions que ho requereixin. Per la seva part el Consell Comarcal de la Selva realitzarà les activitats que
es programin en el marc dels programes de Reforç Socioeducatiu, Accions d’Acollida d’Immigrants, tècnics d’acollida i accions
vinculades al programa Benestar i Comunitat.
Alhora, l’Ajuntament proporcionarà altres espais per a la formació i desenvolupament d’activitats en el marc de l’acollida de persones
immigrades, com poden ser accions formatives d’alfabetització, coneixement de l’entorn o coneixement laboral, quan se li sol·liciti.
3. Servei d’atenció psicològica a dones vinculat al SIAD de la Selva.
El Consell Comarcal de la Selva realitzarà atenció psicològica a dones vinculat al servei de SIAD amb una atenció de 10,5 hores
mensuals.
L’Ajuntament d’Anglès abonarà les quantitats que es detallen al quadre resum annex al present document.
4. Servei SIS
El Servei d'Intervenció Socioeducativa és producte dels acords entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis, per a ordenar, a tot el territori català, l’atenció de les situacions d'alt risc
en què es puguin trobar els infants i adolescents i les seves famílies.
Des del Consell Comarcal de la Selva, a través del Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ha
planificat la implantació a tota la comarca de la Selva.
És un servei que té com a model de finançament la proporció de 66% a càrrec de la Generalitat i 34% a càrrec dels ens locals.
L'import que consta a l’addenda correspon a aquesta condició.
Per aquest 2018 disposarem d'un equip interdisciplinar que actuarà de manera itinerant per tota la comarca. La seva dedicació a
cada municipi tindrà en compte el volum de població i la problemàtica detectada.
Tercer: Finançament dels serveis
Serveis Socials Bàsics
El 66% del cost l’aporta la Generalitat dins el Contracte programa aprovat anualment. El 34% l’aporta l’Ajuntament de la següent
manera:
- Pel que fa als Equips Bàsics d’Atenció Social Primària: en funció de la ràtio d’habitants i mitjançant una quota fixa.
- Pel que fa al servei d’Ajuda al Domicili: el 34% del cost dels casos actius.
- Les quotes tenen caràcter estimatiu i poden variar en funció del nombre de casos.
Els usuaris aportaran, si s’escau, una quota en concepte de copagament.
Teleassistència
L’aportació de l’Ajuntament segons cada tipus d’usuari serà: Tipus C0: 8,25 euros/mes, tipus C5: 4,12 euros/mes i tipus C10: 0
euros/mes.
Serveis Socials Especialitzats
La Generalitat estableix per a cada territori una dotació pressupostaria determinada. Es basa en uns barems econòmics de costos,
els quals finança al 100% del valor dels barems. El cost real dels serveis pot ser major i de la diferència se n’ha de fer càrrec el
Consell Comarcal. L’ajuntament, com a receptor d’aquest servei, podrà col·laborar econòmicament, si escau, per al sosteniment o
ampliació d’aquest servei.
Transport Adaptat
Es finança per les aportacions del Contracte Programa de la Generalitat, els propis usuaris del servei i per l’aportació dels
ajuntaments d’origen i/o veïnatge dels usuaris. A la present addenda hi figura un import orientatiu calculat a partir d’una previsió
d’ús realitzada d’acord al nombre d’usuaris al tancament de l’exercici anterior. El cost real dependrà dels usuaris que finalment facin
servir el transport. Mensualment s’envia a l’ajuntament una factura amb la relació d’usuaris i el cost econòmic per a l’ajuntament.
Aquest cost s’obté de la aplicació de l’ordenança fiscal del Consell Comarcal de la Selva num P-10.
Copagament de quota pels usuaris, si s’escau.

Els usuaris aportaran, si s’escau, una quota en concepte de copagament pels serveis de SAD social, de SAD dependència i de
Teleassistència.
Despeses indirectes per a la gestió dels serveis
La gestió dels serveis suposa uns costos generals pel Consell Comarcal de la Selva en concepte d’infraestructura, material informàtic
i d’oficina, telèfon, personal administratiu, desplaçaments i anàlegs.
La facturació mensual s’emetrà des del Consell Comarcal amb la descripció dels serveis prestats i amb el detall de les altes i/o baixes
dels usuaris en els diferents serveis.
Quart: Vigència
En tot allò no previst en la present Addenda continuarà essent vigent i d’aplicació el Conveni Marc de delegació de competències
formalitzat per les parts l’any 2011 i allò que es preveu en la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials de Catalunya i
disposicions complementaries.
Cinquè: Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament
SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL

APORTACIÓ ANY 2018

QUOTES FIXES
TREBALLADOR SOCIAL

22063,29

EDUCADOR SOCIAL

14422,52

ADMINISTRATIUS

1191,60

QUOTES VARIABLES*
SAD SOCIAL

2963,62

SAD DEPENDÈNCIA

8290,31

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

1115,54

TOTAL BÀSICS

50046,88

*Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre d’usuaris i/o hores de servei. S’han d’interpretar
com a quantitats estimatives.
SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

APORTACIÓ ANY 2018

QUOTES VARIABLES*
TRANSPORT ADAPTAT

2928,61

SERVEI SIAD

2.551,50

SERVEI SIS

2.760

TOTAL ESPECIALITZATS

8240,11

*Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre d’usuaris i/o hores de servei o trajectes realitzats.
S’han d’interpretar com a quantitats estimatives.
L’Alcaldessa de l’Ajuntament

El President del Consell Comarcal de la Selva ”=

Vist l’informe emès per la secretària de la corporació de 5 d’abril de 2018.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 5 d’abril de 2018
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels següents:
ACORDS:

Primer.- Aprovar l’addenda al conveni per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats al
municipi d’Anglès durant l’any 2018.
Segon.-Fixar l'aportació de l'Ajuntament d'Anglès per finançar els serveis delegats per l'any 2018 en
50046,88 €, per al servei bàsic d’atenció social i en 8.240,11 €, per al servei social especialitzat.
L'autorització i disposició de la despesa anirà a càrrec de partida 231 25000 Servei assistència
social Consell Comarcal del pressupost del 2018.
Tercer.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris pel
desenvolupament del present acord.
Quart.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, i al als serveis econòmics
municipals
Cinquè.-Trametre còpia del conveni signat a la Direcció General de l'Administració Local del
Departament de Governació, d'acord amb allò establert a l'article 309 del ROAS, i incloure'l al Portal de
la transparència de la web municipal.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
El Consell Comarcal de la Selva ha fet la addenda de les competències en matèria de Serveis
Socials pels municipis de menys de vint-mil habitants i en aquest cas Anglès hi entra. Tots aquests
serveis es sostenen econòmicament amb la col·laboració de la Generalitat, el Consell Comarcal i els
Ajuntaments i en alguns casos també hi ha aportacions dels usuaris en forma de taxa. Hi ha tres
grups de serveis. Hi ha els servis socials bàsics en els que hi ha els equips bàsics per a l'atenció
primària en aquest cas és la treballadora social i la educadora social, el servei d'ajut a domicili i el
servei de teleassistència. Un altre bloc són els serveis socials especialitzats en els que hi ha, el
servei d'atenció i informació a les dones, el servei d'atenció i informació a la infància i a
l'adolescència, el servei d'integració en família extensa el pla d'inclusió i ciutadania i el servei de
transport adaptat. Altres programes serien: el programa de reforç socioeducatiu que en el cas
d'Anglès és desenvolupa a l'escola Pompeu Fabra des de fa un parell d'anys i el programa Benestar
i Comunitat de Dipsalut. Hi han unes opcions socials especifiques que el Consell Comarcal realitza al
municipi d'Anglès i que s'incorporen al conveni marc que són: per una banda el servei
d'assessorament jurídic per a persones nouvingudes, que des de fa uns anys està funcionant i el
servei d'acollida de nouvinguts que també ja fa temps que funciona. Com a novetat
per al 2018 hi ha el servei d'atenció Psicològica per a dones maltractades, que hi han deu hores i
mitja al més per dur a terme aquesta atenció i el servei d'intervenció socioeducativa en situacions
d'alt risc que és pugin trobar infants, adolescents i les seves famílies. Les aportacions per aquest
any 2018 a nivell global són: per als serveis bàsics, 50.046,88 € i per als serveis socials
especialitzats 8.240,11 €. De tot això aquests són els acords que és proposen al ple.
Pren la paraula la senyora secretària:
Aprovar l’addenda al conveni per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats al municipi
d’Anglès durant l’any 2018.
Fixar l'aportació de l'Ajuntament d'Anglès per finançar els serveis delegats per l'any 2018 en
50046,88 €, per al servei bàsic d’atenció social i en 8.240,11 €, per al servei social especialitzat.
L'autorització i disposició de la despesa anirà a càrrec de partida 231 25000 Servei assistència
social Consell Comarcal del pressupost del 2018.
Facultar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris pel desenvolupament del
present acord.
Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, i al als serveis econòmics municipals

Trametre còpia del conveni signat a la Direcció General de l'Administració Local del Departament de
Governació, d'acord amb allò establert a l'article 309 del ROAS, i incloure'l al Portal de la transparència
de la web municipal.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Voldríem preguntar si se’ns podria facilitar les hores setmanals de dedicació de tota la gent que es
parla en el conveni i si l'equip de govern creu que amb això es cobreixen totes les necessitats del poble.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
La treballadora Social està a jornada complerta. La educadora comparteix la seva jornada entre Anglès
i la Cellera, a Anglès, ve 4 dies i a la Cellera hi va un dia i després tenim l'Agent d'Acollida que hi està
mitja jornada. Pel reforç educatiu hi van 2 vegades a la setmana al Pompeu Fabra una hora i mitja i
després la Psicòloga que ve per a les dones mal tractades que ve deu hores i mitja al mes i el servei
d'atenció socioeducatiu que va directament a domicili aquest tindria que preguntar específicament
perquè ara no me'n recordo, ja t'ho faré arribar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, el nostre grup, hem vist aquesta proposta i també ens sembla que pot anar amb la proposta del
punt numero 6 que és el pla d'acollida, molts aspectes que hem estat parlant ara també estan inclosos
en el Pla d'acollida.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Si, concretament el pla d'acollida estaria dintre del que és el pla que hem dit de servei de Inclusió i
Ciutadania.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, nosaltres veiem bé la proposta que presentes, ja que avui també és vol aprovar el Pla d'acollida,
doncs com deia el company Sergi, si hi haguessin més recursos millor, però estem on estem. No
obstant això, el nostre grup ho veu positiu.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i
Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané, PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich; CUP (1):
Sergi Riera Sau.

5.TEMA: Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal de la Selva de delegació de competències
en matèria de prevenció d’incendis forestals.

Vist la proposta presentada pel regidor, Sr. Josep Casadellà Turon, que literalment diu:
=»Antecedents
1.- Per registre d'entrada número 12 de data 2 de gener de 2018, el Consell Comarcal de la Selva ha presentat la notificació de
l’aprovació de la comissió permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva, conforme en data 12 de desembre de 2017 va aprovar
el conveni marc de delegació de competències en matèria de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord amb la Llei 5/2003, el text del qual és transcriu:
=»CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA EN MATÈRIA DE
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS EN URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUATS EN
TERRENYS FORESTALS, D’ACORD AMB LA LLEI 5/2003.
Santa Coloma de Farners,

REUNITS
D'altra part, la Il·lustríssim/a senyor/a Astrid Desset Desset Alcalde/essa de l’Ajuntament d’Anglès, en nom i representació de la referida
corporació i autoritzat per l’acord del Ple de data 13 de juny de 2015, assistida per la Secretaria General, Sra. Sandra Pinos Martínez,
I de l’altra, l’Il·lustríssim senyor Salvador Balliu i Torroella, President del Consell Comarcal de la Selva, en nom i representació de la referida
corporació, autoritzat per acord del ple de data 15 de juliol de 2015, assistit pel Secretari General, Sr. Francesc Xavier Hernandez
Corominas.
Actuen en l’exercici de les competències que respectivament tenen atribuïdes, per una part per la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre
l’organització comarcal de Catalunya i el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya i per l’altra part, per la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i el 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.
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la capacitat legal suficient per a l’atorgament
d’aquest conveni i a aquest efecte,
MANIFESTEN
Primer.- Que l'Ajuntament d’Anglès ostenta les competències dins el seu municipi i és el responsable final del compliment de les
obligacions de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Segon.- Que l’Ajuntament d’Anglès, en el Ple de data 10 d’abril de 2018, aprova la delegació de les competències de compliment de les
obligacions a) i b) establertes en la Llei 5/2003.
a)

Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant de les instal·lacions i
edificacions situades en terrenys forestals definides al Pla de de gestió del Servei pel 2018, lliure de vegetació seca i amb la massa
arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament. (Durant aquesta anualitat, les franges perimetrals
del nucli les seguirà assumint l’ajuntament).
Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors, definides al Pla de gestió del servei 2018, en les mateixes
condicions que s’estableixin per a les franges de protecció.

b)

Tercer.- Que el Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 9.4 i 85 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa, entre les seves competències, aquelles que li
deleguin els municipis.
Quart.- Que el Consell Comarcal de la Selva, l’any 2017 ha aprovat l’establiment i el reglament del servei comarcal de prevenció
d’incendis forestals, segons la Llei 5/2003, Decret 123/2005, Llei 2/2014 i Llei 5/2017, per la qual cosa està en disposició
d’acceptar la delegació de competències per part de l’Ajuntament d’Anglès per tal de donar compliment a les obligacions de la Llei
5/2003 de que n’és responsable directament i per vetllar pel compliment d’aquestes obligacions quan els subjectes obligats siguin
propietaris particulars.
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats acorden formalitzar aquest conveni delegació de competències:
CLÀUSULES
Primera.- El present conveni de delegació de competències te per objecte regular l’exercici, per part del Consell Comarcal de la Selva,
compliment de les obligacions a) i b) establertes en la Llei 5/2003. del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis Forestals en el
municipi d’Anglès. I que es concreten en les següents accions:
-

Notificació de les seves obligacions en matèria de prevenció d’incendis, als titulars de parcel·les no edificades o edificades per
indicació de l’ajuntament, interiors a nuclis de població i urbanitzacions definides al Pla de servei.
Notificació de les seves obligacions en matèria de prevenció d’incendis, als titulars de disseminats definits al Pla de servei..
Inspecció del compliment de les obligacions en matèria de prevenció d’incendis en les parcel·les interiors, instal·lacions i
edificacions aïllades descrites al Pla de servei.
Sol·licitud d’autorització per a l’execució subsidiària voluntària dels treballs de manteniment de la vegetació en les parcel·les
interiors.
Recórrer a l’execució forçosa de les obligacions a) i b) en els termes establerts per la normativa de regim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú.

Les condicions particulars amb què es prestarà el servei estan definides al pla de servei que consta a l’annex I d’aquest conveni.
Aquestes podran ser ampliades a sol·licitud de l’ajuntament ja sigui de forma puntual per circumstàncies especials o bé per la inclusió
indefinida de nous serveis no previstos inicialment.
Així mateix, la delegació de les competències anteriors no inclou la potestat recaptatòria per al compliment de les obligacions dels
apartats a, b i e de l’article 3.1 de la Llei /2003, de la taxa que es preveu en l’article 204 de la Llei 5/2017, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic.
Segona.- D’acord amb el que disposa l’article 249.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’apartat a de l’article 188.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Consell Comarcal de la Selva gestionarà el servei de forma directa mitjançant
la seva pròpia organització.
Tercera.- Per tal de finançar les competències delegades, l’Ajuntament d’Anglès farà una aportació econòmica fitxa de 1.228,80
euros en concepte de les notificacions realitzades i una variable, estimada en 1.190,00 euros en concepte d’inspeccions (s’estima
que en un 30% de les parcel·les s’haurà d’aixecar acta d’inspecció). Total estimat per l’anualitat 2018 és de 2.418,80 € euros, amb
IVA, que respon al Pla de gestió del Servei recollit en l’annex I d’aquest conveni.
En aquest sentit, el Consell Comarcal emetrà la factura mensual pels serveis prestats dins els 10 primers dies da 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 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. El 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.
Quarta.- 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.
Cinquena.- Durant el primer trimestre de l’any següent, el Consell Comarcal de la Selva presentarà a l’Ajuntament d’Anglès una
memòria que inclourà com a mínim el balanç econòmic anual i el detall dels serveis prestats.
Sisena.- L’Ajuntament podrà nomenar a un responsable de la supervisió del servei que tindrà contacte directe amb el Servei Comarcal
de Prevenció d’Incendis Forestals, per a la solució de les incidències que puguin succeir. En aquest cas l’Ajuntament notificarà al
Consell Comarcal les dades de contacte.
Setena.- El consell Comarcal de la Selva com a responsable dels fitxers i encarregat del tractament de dades, es compromet a complir
la normativa de protecció de dades de caràcter personal i haver procedit formalment a la seva aprovació i inscripció al Registre de
fitxers de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Vuitena.- El Consell Comarcal de la Selva, tractarà les dades en els següents termes:
-

Les dades facilitades, així com les obtingudes i tractades, únicament seran utilitzades per a les finalitats descrites en aquest
conveni.

-

El Consell Comarcal de la Selva adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les
dades, dels sistemes i equips utilitzats en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el deure de secret exigible a
les persones que intervinguin en qualsevol fase de tractament. Implantarà les mesures de seguretat de nivell bàsic // mitjà // alt
previstes en el Reglament LOPD (RD 1.720/2007).

-

En el moment d’obtenir dades personals el Consell Comarcal de la Selva informarà a la persona interessada de :
1.

Que les dades facilitades es tractaran per a la finalitat pròpia del Conveni.

2.

Que el responsable del fitxer és l’Ajuntament d’Anglès.

3.

Que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament davant l’Ajuntament //
davant el Consell Comarcal de la Selva.

El Consell Comarcal de la Selva no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap finalitat aliena a la pròpia del Conveni. Excepte
en els casos previstos legalment no les comunicarà o cedirà a cap entitat, empresa o persona diferent de la persona interessada,
sense l’expressa autorització de l’òrgan competent de l’Ajuntament d’Anglès.
L’externalització de serveis assumits pel Consell Comarcal de la Selva en base a aquest conveni, requerirà l’autorització prèvia de
l’Ajuntament i es regularà en un contracte amb els continguts exigits per l’article 21 del Reglament LOPD (RD 1.720/2007).
Finalitzada la vigència d’aquest conveni el Consell Comarcal de la Selva retornarà a l’Ajuntament les dades vinculades a l’exercici de

l’activitat objecte del conveni. El Consell Comarcal de la Selva podrà conservar còpia de les dades bloquejades fins que prescriguin les
possibles responsabilitats derivades de la seva actuació. Així mateix podrà conservar dades anònimes amb finalitats estadístiques i
de recerca.
Novena.- Aquesta delegació de competències tindrà vigència de quatre anys, si bé, podrà declarar-se extingida amb anterioritat pels
següents motius:
-

Mutu acord entre les parts
Revocació de la competència delegada, amb preavís i publicació al BOP.
Desistiment per part del Consell Comarcal

En el cas que l’Ajuntament decideixi recuperar la competència, caldrà que formalitzi un preavís amb una antelació de 3 mesos. En
aquest supòsit, el Consell Comarcal de la Selva tindrà dret a percebre de l’Ajuntament, en concepte d’indemnització, un import
equivalent al saldo pendent d’amortització de l’immobilitzat destinat a la prestació del servei.
En cas d’incompliment del preavís, a més de la indemnització consistent en l’import pendent d’amortització, el Consell Comarcal de la
Selva tindrà dret a percebre de l’Ajuntament, en concepte de danys i perjudicis, un import igual al facturat durant els últims 6 mesos.
En el cas que sigui el Consell Comarcal qui vulgui desistir de la competència delegada haurà de notificar-ho a l’Ajuntament amb 6 mesos
d’antelació. L’Ajuntament no tindrà dret a percebre cap quantia per danys i perjudicis per aquesta causa, si s’ha fet el preavís amb
l’antelació esmentada.
Desena.- Aquesta delegació de competències té naturalesa administrativa, pel que correspondrà a la jurisdicció contenciosa
administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes del
mateix.
Onzena.- Aquest conveni de delegació de competències es publicarà al BOP de Girona.
I en prova de l’anterior signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.
Pel Consell Comarcal de la Selva

Per l’Ajuntament d’Anglès

Salvador Balliu Torroella

President/ta Alcalde/essa

secretari, Sr. Francesc Xavier Hernandez Corominas.

secretària, Sra Sandra Pinos Martínez

Annex 1 PLA DE GESTIÓ DEL SERVEI:
ACTUACIONS A REALITZAR DINS LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA,
PER AL 2018.
1. Introducció
El present Pla del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis Forestals per al municipi d’Anglès es deriva del Conveni de delegació de
competències entre l’ajuntament d’Anglès i el Consell Comarcal de la Selva en matèria de prevenció d’incendis forestals en
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord amb la Llei 5/2003.
La delegació de competències es realitza per donar compliment a les obligacions a) i b) de l’article 3 de la Llei 5/2003 de mesures de
prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions, situats en terrenys
forestals. Aquests apartats de la Llei 5/2003 son els següents:
a)

Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant de les
instal·lacions i edificacions situades en terrenys forestals definides al Pla de gestió del Servei pel 2018, lliure de
vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament.
(Durant aquesta anualitat, les franges perimetrals del nucli les seguirà assumint l’ajuntament).

b)

Garantir el manteniment del terreny de totes les parcel·les (definides al Pla de gestió del servei 2018) i zones
verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per a les franges de protecció.
(Durant aquesta anualitat, les zones verdes del nucli les seguirà assumint l’ajuntament).

En l’apartat a) es treballa únicament en la notificació de disseminats, que son instal·lacions i edificacions situats en terrenys forestals.
2.

Disposicions inicials

D’acord amb allò que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals , la Ple Municipal de
l’Ajuntament d’Anglès, va aprovar en data 23 de juny de 2015, el Plànol de Delimitació previst en l’article 2.1 de l’esmentada llei, en
el qual es determina quines són les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, situades en el terme municipal, que han de complir
amb les obligacions imposades per la Llei 5/2003 ja esmentada.
L’article 4.2 de la Llei 5/2003 estableix la responsabilitat solidària dels propietaris de les finques de la urbanització, pel cas que no hi
hagués, o si no s’hagués constituït, l’entitat col·laboradora.

L’article 4.4 de l’anomenada norma preveu que per al cas que els obligats no complissin amb l’execució de les mesures per la
prevenció d’incendis corresponents a la lletra b) de l’article 3.1, correspon a l’ajuntament substituir-los en el compliment, sense
perjudici de recórrer a l’execució forçosa.
Tanmateix, l’article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, recull entre els diversos mitjans d’execució forçosa, l’execució
subsidiària a càrrec de l’obligat quan, per tractar-se d’actes no personalíssims, puguin ser realitzats per persona diferent a l’obligat.
El Ple del Consell Comarcal de la Selva, en data de 20 de desembre de 2016 va aprovar l’establiment, el projecte d’implantació i el
reglament del servei comarcal de prevenció d’incendis forestals. Amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments en el compliment de
les obligacions que disposa la Llei5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals.
L’Ajuntament d’Anglès, mitjançant conveni amb el Consell Comarcal aprova la delegació de competències en matèria de prevenció
d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord amb la llei
5/2003.
En el Conveni es descriu el pla de servei que inclou la notificació als subjectes obligats, titulars de parcel·les interiors del nucli i
d’urbanitzacions i disseminats, la inspecció del compliment de les obligacions i si és procedent, l’execució subsidiària.

3.

Actuacions incloses dins el Servei

3.1 Manteniment de les parcel·les i zones verdes interiors.
Obligació descrita en l’apartat 1. b) de l’Article 3 de la Llei 5/2003. Manteniment de les parcel·les i zones verdes interiors a la franja
de protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per a les franges de protecció.

Aquesta actuació va dirigida a les parcel·les interiors i zones verdes, que s’hagin identificat en el creuament de dades del cadastre
amb els nuclis de població i urbanitzacions del Plànol de delimitació.
A petició de l’ajuntament l’actuació podrà anar dirigida a:
Quantitat
Parcel·les no edificades

107

Parcel·les edificades

1

A petició de l’ajuntament, el Servei s’oferirà als següents nuclis o urbanitzacions:
Nom

Quantitat de parcel·les

Nucli d’Anglès

108

3.1.1 Descripció de l’actuació
L’actuació en les parcel·les interiors i zones verdes consistirà en la notificació als subjectes obligats, en l’oferiment de que aquests
puguin autoritzar al Servei comarcal de prevenció d’incendis perquè sigui aquest que realitzi de forma subsidiària, els treballs en les
parcel·les o que sigui el propietari que ho executi ell mateix, i el requeriment i la incoació del corresponen expedient sancionador en
els casos d’incompliment.
3.1.2 Finançament
Per a la prestació d’aquest servei l’ajuntament abonarà els preus públic aprovats en l’ordenança fiscal.
Notificació titulars

6,4 €/unitat

Inspecció de parcel·les

14 €/unitat

A petició de l’ajuntament l’actuació podrà anar dirigida a:

Quantitat
Parcel·les no edificades

107

Parcel·les edificades

1

Per a la prestació del servei d’obertura o manteniment de parcel·les, els subjectes obligats (públics o privats) que autoritzin l’execució
subsidiària al servei, abonaran els següents preus públics aprovats en l’ordenança fiscal.
- Preu públic a abonar pels obligats al pagament pel manteniment de la vegetació per a la prevenció d’incendis a les parcel·les: 0,11
€/m2 (IVA exclòs).
- Preu públic a abonar pels obligats al pagament per a l’obertura de la vegetació de matollar per a la prevenció d’incendis a les
parcel·les: 0,20 €/m2 (IVA exclòs).

- Preu públic a abonar pels obligats al pagament per a l’obertura de la vegetació d’arbrat i matollar per a la prevenció d’incendis a les
parcel·les: 0,31 €/m2 (IVA exclòs).
- En el cas que s’hagi de tallar arbres especials dins la parcel·la. S’entén per arbre especial aquell arbre que per la seva mida
excepcional o per estar inclinat o situat a prop d’alguna infraestructura la seva tala resulta especialment costosa i requereix de
treballs en alçada o mitjans auxiliars de subjecció i tibat com un cabrestant o tràctel: 425,52 €/unitat (IVA exclòs).
Ingressos derivats de l’obertura d’un expedient sancionador i de l’execució subsidiària forçosa:
1a multa coercitiva

€

2a multa coercitiva

€

3a multa coercitiva

€

Rescabalament del cost de l’execució forçosa.

1 €/m2 per parcel·la amb un cost mínim de 757,58 €/parcel·la

3.2 Existència d’una franja exterior al voltant d’edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals
Obligació descrita en l’apartat 1. a) de l’Article 3 de la Llei 5/2003. Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-icinc metres d’amplada al voltant d’edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, lliure de vegetació seca i amb la massa
arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixen per reglament.
Àmbit d’actuació – Aquesta actuació va dirigida a les edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals i identificades en el
Plànol de delimitació del municipi com a subjectes obligats.
3.2.1 Descripció de l’actuació
L’actuació en les edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals consistirà en la notificació als subjectes obligats, i en la
inspecció del compliment de les obligacions en els casos que sigui necessari.
3.2.2 Finançament
A petició de l’ajuntament, el Servei s’oferirà als següents disseminats:
Nom

Quantitat de disseminats

Edificacions i instal·lacions

84

Per a la prestació d’aquest servei l’ajuntament abonarà els preus públic aprovats en l’ordenança fiscal.
Notificació titulars

6,4 €/unitat

Inspecció d’edificacions i instal·lacions

32 €/unitat

3.3 Assistència tècnica, administrativa o jurídica a l’ajuntament
Quan la delegació de competències per part de l’ajuntament impliqui la prestació d’algun dels següents serveis, s’aplicaran les
següents tarifes.
Bloc 0. Suport al desplegament del servei
Concepte

Import

Notificació als subjectes obligats

6,40 €/notificació (T-01)

Determinació de la taxa o preu públic municipal, per a
l’execució de treballs en franges perimetrals, zones
verdes o parcel·les interiors.

Servei s’ofereix sense cost dins el conveni.

Recaptació de la taxa municipal franges i zones verdes

T-09* S’adjunta taula de preus al final del document.

Elaboració del cens d’usuaris del servei comarcal

Servei s’ofereix sense cost dins el conveni.

Comunicació a propietaris afectats per la franja i
proposta d’indemnitzacions

Servei s’ofereix sense cost dins el conveni.

Bloc 1. Determinació obligacions i planificació
Concepte

Import

Elaboració del Plànol de delimitació

1.000 € (amb una bonificació del 50% als ajuntaments integrats al
servei)

Actualització del Plànol de delimitació

500 €

Creuament de dades

1.198 € (amb una bonificació del 50% als ajuntaments integrats al
servei)

Elaboració del Projecte executiu

1.000 € + 100 € per cada km de franja + 50 € per cada polígon aïllat –
200 € si ja es disposa del creuament de dades. Import màxim de 3.500
€.

Revisió del projecte executiu

620 €

Informe validació projecte executiu redactat per una
empresa externa

308 €

Bloc 2. Inspecció
Concepte

Import

Inspecció de franges perimetrals

40,14 €/ha (T-19)

Inspecció de parcel·les

14 €/parcel·la (T-19)

Inspecció de disseminats

32 €/disseminat (T-19)

Bloc 3. Seguiment dels treballs i assistència tècnica
Concepte

Import

Hora de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut

42 €/hora

Hora d’assistència tècnica en licitacions o d’altres
gestions

42 €/hora

Hora d’administratiu

24 €/hora

Tots els preus públics i taxes del Pla de gestió del servei estan aprovats dins les ordenances fiscals del Consell Comarcal de la Selva.
4.

Pressupost

La notificació de parcel·les i instal·lacions i edificacions situades en terrenys forestals, suposarà els següents imports:
Concepte

Quantitat

Import unitari

Import

Notificació a parcel·les

108

6,40 €

691,20 €

Inspecció de parcel·les (Estimació)

85

14

1.190,00 €

Notificació a disseminats

84

6,40 €

537,60 €

Total

2.418,80 €

El nombre de parcel·les a inspeccionar és una estimació sobre el nombre de parcel·les totals, ja que no totes requeriran l’aixecament d’una
acta d’inspecció.
No es realitzaran inspeccions en disseminats durant l’any 2018, ja que l’execució dels treballs per part dels particulars és més complexa.
ANNEX I: Relació de parcel·les a notificar.
NUM

REF_CADASTRAL

NUM

REF_CADASTRAL

NUM

REF_CADASTRAL

0

0148508DG7404N

42

9949173DG6494N

84

9850913DG6495S

1

9751506DG6495S

43

9949170DG6494N

85

0553114DG7405S

2

9751507DG6495S

44

9650903DG6495S

86

0652901DG7405S

3

9853506DG6495S

45

9650902DG6495S

87

0652904DG7405S

4

0353301DG7405S

46

9650909DG6495S

88

0148209DG7404N

5

0353302DG7405S

47

9654911DG6495S

89

0148211DG7404N

6

0353303DG7405S

48

9654910DG6495S

90

9655503DG6495N

7

0752319DG7405S

49

9654908DG6495S

91

0148224DG7404N

8

0752320DG7405S

50

0252725DG7405S

92

0653920DG7405S

9

0752321DG7405S

51

9555112DG6495S

93

9654909DG6495S

10

0752322DG7405S

52

9451224DG6495S

94

0146814DG7404N

11

0752324DG7405S

53

0247107DG7404N

95

0147401DG7404N

12

0852201DG7405S

54

0247101DG7404N

96

9654903DG6495S

13

0852202DG7405S

55

9557802DG6495N

97

0452812DG7405S

14

0852203DG7405S

56

0247108DG7404N

98

0752307DG7405S

15

0852204DG7405S

57

9454402DG6495S

99

0752309DG7405S

16

0852207DG7405S

58

0453503DG7405S

100

0752310DG7405S

17

0852208DG7405S

59

9946724DG6494N

101

0752311DG7405S

18

0048702DG7044N

60

9946725DG6494N

102

0752312DG7405S

19

9351411DG6495S

61

0152402DG7405S

103

9651801DG6495S

20

0553103DG7405S

62

9554710DG6495S

104

0452401DG7405S

21

9753728DG6495S

63

0152406DG7405S

105

0150101DG7405S

22

0353304DG7405S

64

9949127DG6494N

106

9949114DG6494N

23

9654304DG6495S

65

9649407DG6494N

107

9949114DG6494N

24

0148227DG7404N

66

9946732DG6494N

108

0045512DG7044N

25

0148229DG7404N

67

0051245DG7405S

109

9951103DG6495S

26

0246101DG7404N

68

9653103DG6495S

110

9951104DG6495S

27

9454709DG6495S

69

9653102DG6495S

111

9951105DG6495S

28

0052605DG7045S

70

0248701DG7404N

112

9951102DG6495S

29

0152415DG7405S

71

0253903DG7405S

113

9951107DG6495S

30

0152407DG7405S

72

0248716DG7404N

114

9954103DG6495S

31

0152420DG7405S

73

0353315DG7405S

115

9949124DG6494N

32

0653922DG7405S

74

0353503DG7405S

116

9949175DG6494N

33

0553106DG7405S

75

0653918DG7405S

117

9756805DG6495N

34

0852609DG7405N

76

9749315DG6494N

118

0853904DG7405S

35

0852610DG7405N

77

0248713DG7404N

119

0853903DG7405S

36

0852611DG7405N

78

0248714DG7404N

120

0148204DG7404N

37

9953414DG6495S

79

9749310DG6494N

121

0148205DG7404N

38

0752124DG7405S

80

9749311DG6494N

122

0150111DG7405S

39

0752105DG7405S

81

9749312DG6494N

123

0953202DG7405S

40

9351412DG6495S

82

0652909DG7405S

124

0953203DG7405S

41

9650904DG6495S

83

0146801DG7404N

125

0853904DG7405S

ANNEX II: Relació de disseminats a notificar.
NÚM

REF_CADASTRAL

NÚM

REF_CADASTRAL

NÚM

REF_CADASTRAL

2

1152712DG7415S

30

001700100DG74C

58

9941203DG6494S

3

1352173DG7415S

31

17008A00200309

58

9941205DG6494S

4

17008A00200002

32

17008A00200277

58

9941201DG6494S

4

1855501DG7415N

33

17008A00200191

58

9840101DG6494S

5

1352111DG7415S

35

001300100DG74C

58

17008A00400205

6

1355401DG7415N

36

17008A00200183

59

001001700DG64D

7

1852102DG7415S

37

000800200DG74C

60

001001800DG64D

8

1352113DG7415S

38

002100200DG74C

61

17008A00400144

9

1352118DG7415S

39

17008A00400282

62

17008A00400098

10

001600200DG74E

40

17008A00400271

63

001000400DG64D

10

001600100DG74E

41

17008A00400282

64

17008A00400124

10

002200100DG74E

42

17008A00400282

65

001000200DG64D

11

1352105DG7415S

43

002500100DG64D

66

17008A00400076

12

000200100DG74C

44

17008A00400256

67

001000100DG64D

13

000300100DG74C

45

002100100DG74C

68

000501100DG64D

13

002300100DG74E

46

17008A00400286

69

17008A00400059

13

17008A00200014

47

002000100DG64D

69

17008A00400095

14

17008A00200010

48

001100200DG74C

69

17008A00400083

15

000200300DG74C

49

001500100DG64D

69

000501200DG64D

16

000200200DG74C

50

17008A00400158

69

000500500DG64D

17

17008A00200036

51

17008A00400224

70

17008A00400051

17

17008A00200039

52

17008A00400160

71

17008A00400058

17

0952915DG7405S

53

17008A00400120

71

17008A00400057

18

002100500DG74E

54

17008A00400149

72

000500300DG64D

19

002100300DG74E

55

17008A00400118

73

17008A00400042

20

17008A00200063

56

001001200DG64D

74

000500100DG64D

20

17008A00200311

57

001001400DG64D

75

002500100DG64F

21

000100500DG74C

57

001001500DG64D

75

17008A00300021

22

17008A00200083

58

17008A00400203

75

17008A00300022

23

17008A00200313

58

001000800DG64D

76

17008A00300027

24

000100400DG74C

58

001000500DG64D

77

17008A00300070

25

000600200DG74C

58

001000700DG64D

78

17008A00300071

26

000600500DG74C

58

001001100DG64D

79

17008A00500006

27

000600400DG74C

58

001001300DG64D

80

001400100DG64D

27

000600300DG74C

58

001001000DG64D

81

002100100DG74E

27

000600600DG74C

58

9942802DG6494S

82

002100200DG74E

28

17008A00200235

58

9942801DG6494S

83

17008A00100154

29

17008A00200234

58

9942803DG6494S

84

17008A00100107

”=
Vist l’informe emès per la secretària de la corporació de 5 d’abril de 2018
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 5 d’abril de 2018
Proposta de resolució
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni marc de delegació de competències en matèria de prevenció d’incendis
forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys
forestals, d’acord amb la Llei 5/2003.

Segon.-Fixar l'aportació de l'Ajuntament d'Anglès per finançar els serveis delegats per l'any 2018 en
2.418,80 € en el cas que es derivi més despesa caldrà que prèviament l’Ajuntament aprovi la
despesa que s’hagi de generar per decret d’alcaldia. L'autorització i disposició de la despesa anirà a
càrrec de partida 1721 22699 pla de prevenció incendis del pressupost del 2018.
Tercer.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris pel
desenvolupament del present acord.
Quart.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, i al als serveis econòmics
municipals
Cinquè.-Trametre còpia del conveni signat a la Direcció General de l'Administració Local del
Departament de Governació, d'acord amb allò establert a l'article 309 del ROAS, i incloure'l al Portal de
la transparència de la web municipal.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Sí, aquest conveni és per donar compliment a les obligacions que tenim com Ajuntament de vetllar
perquè tant les cases que estan en els desaminats com les parcel·les de l'interior del nucli urbà han
d'estar preparades, doncs perquè en cas d'incendi que no quedin afectades dins de les mesures
possibles. Per a fer això, les actuacions que s'han de fer, són sobretot construir i tenir preparats la
franja perimetral de la zona del nucli urbà que això correspon a l'Ajuntament fer-ho, però en els
disseminats i en els espais interiors del municipi ja és responsabilitat de cada un dels propietaris
tenir la parcel·la o la seva propietat en condicions. Això passa per unes obligacions que tenim de
notificar a la persona d'informar a la persona en el propietari. També s'ha de fer un seguiment
d'aquestes parcel·les i finalment si el propietari no actua doncs, s'ha de tirar endavant la execució
forçosa d'aquests treballs. Per poder fer tot això, s'ha arribat amb un acord amb el Consell Comarcal
perquè ells s'encarreguin. Hi ha una relació de totes les finques disseminades i de tots els espais
interiors on s'ha d'actuar, aquesta gent es posarà en contacte amb aquests propietaris i s'ha fet una
apreciació estadística de les reclamacions que es tindria que fer a nivell de que la gent no
respongués i que es tingués que executar contra ells. També hi ha una apreciació dels costos que
pot tenir, que estan contemplats aquí en el conveni. Entenem que és una part important de la
prevenció d'incendis forestals, que és tal com es farà en una exposició que es farà precisament
dijous, allà és veu fins hi tot la importància que té dins la zona del nucli urbà, quan hi ha un incendi
a l'extraradi la facilitat que pot arribar l'incendi a l'interior del nucli urbà. Tot això, s'ha de tenir
previst i s'actuarà i és demanarà a la gent que ho tingui preparat i a punt. Per això fem aquest
conveni. El cost em sembla que són uns 4.000 €.
Pren la paraula la senyora secretària per llegir els acords:
Aprovar el conveni marc de delegació de competències en matèria de prevenció d’incendis forestals
en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals,
d’acord amb la Llei 5/2003.
Fixar l'aportació de l'Ajuntament d'Anglès per finançar els serveis delegats per l'any 2018 en
2.418,80 € en el cas que es derivi més despesa caldrà que prèviament l’Ajuntament aprovi la
despesa que s’hagi de generar per decret d’alcaldia. L'autorització i disposició de la despesa anirà a
càrrec de partida 1721 22699 pla de prevenció incendis del pressupost del 2018.
Facultar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris pel desenvolupament del
present acord.
Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, i al als serveis econòmics municipals
Trametre còpia del conveni signat a la Direcció General de l'Administració Local del Departament de

Governació, d'acord amb allò establert a l'article 309 del ROAS, i incloure'l al Portal de la transparència
de la web municipal.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup , ho varem mirar l'altra dia això, hi ho varem comentar amb el regidor. Entenem que
el Consell Comarcal farà l'auditoria del estat de la situació no?
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Una vegada feta l'auditoria aquesta donarà una còpia a l'Ajuntament o serà el Consell Comarcal qui
la donarà directament als requerits del poble?
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Jo entenc, que és el mateix Consell Comarcal qui treballa directament, és fa tota la gestió fins a la
execució.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No sé si és exactament això, quan ha parlat la senyora alcaldessa del 186 que parla de subvencions
sobre aquestes proteccions qui les posaria el Consell Comarcal o l'Ajuntament?
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
No, és diferent, és un tema diferent aquestes subvencions sobre el treball en el perímetre urbà és
una actuació que fa l'Ajuntament sobre el nucli urbà i es treballarà sobre quatre punts que en
detectat en el poble que hi ha necessitat i és treballarà en aquests punts.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres ho veiem bé, i si ho fa el Consell Comarcal sembla que hi haurà una mica més de pressió i
l'Ajuntament no serà tant culpable si s'ha de fer alguna actuació.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i
Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané, PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich; CUP (1):
Sergi Riera Sau.

6.TEMA: Aprovació del Pla d’Acollida d’Anglès.

Vist la proposta presentada per la regidora, Sra. Marta Triadó i Margarit, que literalment diu:
=»Antecedents
El poble d’Anglès ha viscut en els darrers anys, com molts altres municipis de Catalunya, l’arribada
de persones que han emigrat dels seus països d’origen.
Aquestes persones venen de llocs diversos i també són diverses les raons, les problemàtiques i les
característiques personals de cadascuna d’elles. Però, en el que sí que coincideixen la majoria és
que han arribat al nostre poble per quedar-s’hi i per desenvolupar la seva vida entre nosaltres. Ens
trobem, doncs, davant d’una nova realitat social i cultural diversa i complexa que ens planteja un
nou repte: ser capaços de crear un model de convivència municipal que ens faciliti viure plegats i
fomenti el reconeixement mutu i les relacions entre iguals. I el primer pas d’aquest procés de
construcció d’una societat cohesionada és la sistematització i l’organització de l’acollida dels

nouvinguts.
El Pla local d’acollida és l’instrument que ens permetrà fer un plantejament integral i global de la
recepció i la integració de les persones nouvingudes al poble d’Anglès. Aquest Pla d’acollida ha de
donar resposta a les necessitats concretes del municipi en relació amb les polítiques migratòries i ha
d’articular i gestionar totes les actuacions i processos que es desenvolupin en aquest àmbit
comunitari.
El Pla local d’acollida implica i responsabilitza tots els agents socials del poble ―Ajuntament,
professionals i ciutadania― i ha de ser capaç de crear sinergies que fomentin la participació activa i
compromesa de totes les parts.
Acollir demana desenvolupar polítiques públiques que continguin els principis d’igualtat
d’oportunitats, d’inclusió i de participació democràtica.
Acollir suposa també treballar per al diàleg i per al reconeixement d’uns valors comuns a compartir.
Finalment, acollir vol dir acceptar la pluralitat social i cultural del poble i transformar aquest fet en
una oportunitat d’enriquiment mutu. La recepció de les persones nouvingudes al municipi és molt
important perquè representa la porta d’entrada a la societat d’acollida.
Aquest procés d’acollida no té una durada o un termini previst igual per a tothom ―ja que cada
persona té el seu propi procés d’adaptació i està subjecte a multitud de factors: econòmics, socials,
culturals, educatius, familiars―, però sí que requereix unes actuacions i uns elements estructurals i
universals que permetin atendre en igualtat d’oportunitats totes les persones que arriben al nostre
poble. Aquestes actuacions i aquests procediments estan definits en aquest Pla local d’acollida, que
també recull els objectius, les línies estratègiques i la metodologia que conformaran la gestió de la
política migratòria del poble.
Vist que el Pla Local d’acollida presentat pel Consell Comarcal de la selva, amb RE número 1207, es
proposa tot el protocol a seguir en l’àmbit municipal i que estableix el model de gestió de la recepció
i acollida de les persones nouvingudes al Poble d’Anglès.
Fonaments de dret
Normativa internacional
•Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.
Normativa europea
•Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals de 1979 i
BOE núm. 108, de 6 maig de 1999.
• Pacte Europeu sobre Immigració i Asil, adoptat el mes de setembre de 2008.
•Protocol sobre asil a nacionals dels estats membres de la Unió Europea (DOCE núm. 310, de 16 de
desembre de 2004).
•Directiva 2003/9/CE del Consell, de 27 de gener de 2003, per la qual s'aproven normes mínimes
per a l'acollida dels sol·licitants d'asil als estats membres (DOCE núm. 31, de 6 de febrer de 2003).
•Directiva 2003/86/CE, del Consell, de 22 de setembre, capítol V, sobre el dret de reagrupament
familiar relatiu als refugiats.
•Conveni relatiu a la determinació de l'Estat responsable de l'examen de les sol•licituds d'asil
presentades als estats membres de les comunitats europees, fet a Dublín el 15 de juny de 1990
(instrument de ratificació publicat al BOE núm. 183, d’1 d'agost de 1997; correcció d'errates, BOE
núm. 235, d’1 d'octubre de 1997).
Normativa estatal
•Llei orgànica 4/2000 d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i de la seva
integració social (LODILE), reformada per les lleis orgàniques 8/2000, de 22 de desembre;
11/2003, de 29 de setembre; 14/2003, de 20 de novembre, i 2/2009, d'11 de desembre
(publicades respectivament al BOE núm. 10, de 12 de gener de 2003; BOE núm. 307, de 23 de
desembre de 2000; BOE núm. 234, de 30 de setembre de 2003; BOE núm. 279, de 21 de

novembre de 2003, i BOE número 299, de 12 de desembre de 2009).
•Reial decret 2003/1995, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei
5/1984, de 26 de març, reguladora del dret d'asil i de la condició de refugiat, modificada per la Llei
9/1994, de 19 de maig (BOE núm. 52, de 2 de març de 1995). Aquest Reial decret va ser modificat
pel Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica
4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social
(BOE núm. 6, de 7 de gener de 2005), i pel Reial decret 1325/2003, de 24 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d'afluència massiva de persones
desplaçades (BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 2003).
Normativa autonòmica
•Estatut de Catalunya de 2006.
•Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
(DOGC núm. 5629, de 14 d'abril de 2010).
•Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials (DOGC núm. 4990, de 18 d'octubre de 2007).
•Decret 188/2001, de 26 de juny, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya (DOGC
núm. 3431 , de 16 de juliol de 2001).
•Pla de ciutadania i immigració 2005-2008.
•Pla de ciutadania i immigració 2009-2012.
•Pla de ciutadania i de més migracions: horitzó 2016.
•Pla per a la mobilitat internacional.
•Pla de protecció internacional a Catalunya.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla Local d’acollida per a l’execució de les accions d’acollida al municipi d’Anglès.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’oficina d’acollida d’Anglès, a la regidora de Benestar Social i al
departament de benestar social del Consell Comarcal.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Com dèiem abans el servei d'Acollida és un dels serveis que ofereix el Consell Comarcal de la Selva
als ajuntaments, com a servei social especialitzat en el marc del pla d'inclusió i Ciutadania, que en
diuen el PLIC. També dir que el servei de primera acollida està cofinançat pel Fons Social Europeu.
Anglès, pel que fa a l'atenció dels nou vinguts hi ha hagut un itinerari en el temps. És va començar el
2005 i del 2005 fins el 2010 hi havia una tècnica i un mediador que donaven atenció directa sobre
temes d'estrangeria i es va redactar el projecte d'acollida a Anglès, al 2008, es va incorporar el
servei d'assessorament jurídic en Llei d'estrangeria que actualment encara és vigent, el tenim. El
2013, s'inicià una tasca d'acollida, integració social per persones immigrades a través del Consell
Comarcal i ara el 2018, és proposa la redacció del Pla d'Acollida fruit de la evolució que és va iniciar
el 2013. Perquè és necessari un pla d'acollida?, doncs bé, el Municipi d'Anglès, com molts altres
municipis ha rebut en el últims anys l'arribada de persones immigrades de diferents destinacions,
això implica que ens trobem davant d'una realitat social i cultural complexa i per tant és fa necessari
crear un nou model de convivència, aleshores el primer pas de tot aquest procés és la
sistematització i la organització de la acollida dels nouvinguts. Que diu aquest pla d'acollida; doncs,
defineix els objectius partint de la base que el pla d'acollida es una proposta d'actuació municipal
que estableix el model del pla de recepció de persones nouvingudes al poble d'Anglès i que permet
muntar unes línies d'intervenció globals i integrals que han de donar resposta que han de donar
resposta a les necessitats que és perceben de manera global. Hi ha el plantejament d'unes línies

estratègiques que permetran treballar per la cohesió social i la convivència ciutadana i també
afavorir la inclusió social dels immigrants que arriben al municipi o que hi viuen des de fa temps.
Inclou el desenvolupament d'un protocol que el que pretén és que s'atengui correctament a totes les
persones que arriben al poble d'Anglès. Aleshores, des de Padró quan les persones arriben a Anglès
i es van a empadronar, és deriven els nous vinguts a la oficina d'acollida on seran atesos per la
tècnica d'acollida. Aquesta els facilitarà tot una sèrie d'eines que són necessàries per adaptar-se al
nou context social i cultural. Quines eines, doncs, en alguns casos es tindrà que derivar a serveis
públics, serveis socials, habitatge, sanitat, educació, dependrà de les necessitats de cada cas.
Evidentment, el tema de la informació l’assessorament i el suport en els tràmits relacionats amb
estrangeria, s'ofereix assistir a classes d'alfabetització en llengua catalana perquè molts dels que
venen no saben rés de la nostra llengua i també es fa formació sobre el coneixement de la societat
Catalana i el seu marc jurídic. Es deriven també usuaris a cursos de Català al Consorci de
normalització lingüística, hi han casos que necessiten d'un seguiment més continuat i per tant és un
itinerari d’acollida més individualitzat, l'agent de acollida també dona suport a la resta de serveis
municipals, sempre pensant en temes d'acollida i de projectes que fomentin la convivència i el
coneixement mutu i per acabar, quin són els principis metodològics del pla d'acollida per una banda
el concents polític en la construcció d'aquest model d'acollida la coordinació tècnica entre diferents
serveis públics i privats i administracions per tal de poder fer una intervenció que sigui integral i per
últim la participació ciutadana i és per tot això que és proposa al ple.
Pren la paraula la senyora secretaria que llegeix els acords:
Aprovar el Pla Local d’acollida per a l’execució de les accions d’acollida al municipi d’Anglès.
Notificar el present acord a l’oficina d’acollida d’Anglès, a la regidora de Benestar Social i al
departament de benestar social del Consell Comarcal.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres ens hem mirat el dossier de la proposta que fa senyora regidora i un dels primers punts que
va sortir mentre parlàvem entre nosaltres, era com repercuteix tot això al sense papers. Sí, la gent
«pubrots» que estan per aquí sense papers.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
És que precisament una de les tasques que ha de fer l'agent de collida és donar-los tots aquests
tràmits.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Que no hi hagi cap impediment que aquesta gent se'ls expulsi. Anava per aquí. Que no hi hagi cap
ordenança que els expulsi. La gen que està per aquí d'altres nacionalitats, normalment solen portar
papers, però amb els problemes que hi han ara amb el traspassament de fronteres, doncs, a veure
com amb aquesta gent se'ls pot ajudar.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
L'Agent de acollida trobarà el recurs.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Bàsicament això, perquè aquesta gent tinguin un punt de referència, no només que això afecta a la
Marta, però l'agent d'acollida també toca els temes de educació, joventut, i moltes coses de
participació ciutadana, perquè no estem parlant només, de recollida de gent immigrant, no, no, estem
parlant de recollida de gent immigrant, estem parlant de acollida de qualsevol nouvingut.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, sí, ja ho posa aquí!
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Es establir una persona de referència per un ampli ventall de casos.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Cada persona tindrà unes necessitats diferents. Uns necessitaran, doncs fer tràmits per escolaritzar
els nens, uns altres doncs, tindran que fer un informe d'estrangeria.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Això, ja està inclòs en la proposta que ens heu plantejat ara, creiem que està molt ben redactada, per

part nostra. Nosaltres veiem que hi han els punts bàsics que és informació i formació, després també
hem vist el pla d'igualtat que deia en Jordi que tots són iguals fins i tot la gent del poble i el nou vingut,
cal que el primer que faci quan arribi és anar a la oficina d'acollida i empadronar-se.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Teòricament el primer pas és venir a l'Ajuntament per empadronar-se, després des del padró
directament ja és deriva a l'agent d'acollida perquè parli amb l'usuari i és detecti quines necessitats hi
poden haver.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Seguint el fil de la proposta hi haurà un servei personal, i accessibilitat als serveis públics com
esports,cultura, serveis socials, aquí el problema que hi veiem nosaltres, és el capítol de l'habitatge.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
En quin sentit?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Per veure quins habitatges hi ha per aquesta gent.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Hi ha el que hi ha..
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Però l'agent d'acollida pot aquí derivar a serveis Socials i Serveis Socials, si que te recursos per fer
tràmits, mesa d'emergència o el que sigui.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Volem dir que se'ls pot empadronar si segueixen els requisits, pel senzill fet de presentar-se aquí s'han
de seguir els requisit. El pas previ és empadronar-se i un cop empadronats perquè han presentat els
justificants se'ls deriva a acollida
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sembla ésser que això està subvencionat pel fons social europeu?
Pren la paraula la senyor Marta Triadó:
Sï, a nosaltres és un servei que està dins de la addenda que dèiem abans, però concretament aquest,
està subvencionat pel fons social europeu.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
També parlant, a veure si hi hauria alguna acreditació d'integració d'aquesta gent.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Això, en funció dels cursos en que s'apuntin.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hi haurà acreditació. Només per saber que s'han integrat i que es volen integrar a la comunitat.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat
L'agent d'acollida és la persona que quan arribin a l'Ajuntament, hola que tal, i desprès en funció de les
activitats amb més o menys participació que facin tindran la acreditació i a més a més una de les idees
en que està treballant la Marta i estem treballant tots plegats, amb el fet del hotel d'entitats,
centralitzar-ho tot allà, però és que a més a més, des d'aquí es puguin detectar necessitats a la hora de
fer més cursos o més activitats .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo crec que quantes més acreditacions hi hagin per aquesta gent millor, perquè així s'integren més
dins del sistema .
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Hem d'oferir la oportunitat de que ells ho vulguin.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si els dones atenció vol dir que els puntues, hi haurà més ganes de fer-ho. Jo vaig per aquí.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Soms, allà mateix.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres veiem correcta aquesta proposta, el que passa és el que deia la Marta que hi han els

recursos físics que seran els que costarà més a assumir perquè els humans, les noies que estan a
l'Ajuntament fent aquestes tasques nosaltres creiem que fan una bona tasca.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Sí, no, la veritat és que estem en un poble socialment complicat, però ara tenim un equip que treballa
molt bé!
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
A nosaltres, el text en general ens sembla bé, el que si demanaríem que es substituís la paraula
emigrant per la de ciutadà en tot el text. Si no es fa avui, doncs entrarem una al·legació en aquest
sentit.
Pren la paraula la senyora secretària:
Voleu que ho fem ara amb una esmena?
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Es canviarà tot?
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
O sigui on diu Immigrant posar-hi ciutadà.
Pren la paraula la senyora Interventora:
Això, afecta al conveni, i ho tindrà que dir el Consell Comarcal. Ho ha redactat el Consell Comarcal.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Hi han 30 dies d'exposició pública, vaig llegir. Llegint el textual em va semblar que deia que hi havia 30
dies d'exposició pública.
Pren la paraula la senyora secretària:
Això, ho han redactat tècnics del Consell Comarcal i l'han passat a l'Ajuntament.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
És com el conveni de Joventut en principi no hi ha cap problema en canviar-ho. És que no és un
conveni, és un pla.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
En tot cas, si és un Pla nosaltres tenim la potestat de fer els canvis.
Pren la paraula la senyora interventora:
Jo crec que la paraula emigrant i ciutadà no te el mateix valor no té el mateix significat, doncs, canviar
aquesta paraula, no ho sé, això vosaltres.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
És el que dèiem potser tindria que dir ciutadà nouvingut per diferenciar-lo dels ciutadans d'aquí.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Parlant amb la Marta, el concepte era aquest nouvinguts.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Però emigrant, potser aquest pla també be d'una persona que vingui de Lleida, saps que vull dir?
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Això, ha de quedar molt clar, el pla d'acollida no vol dir que tothom ha de ser estranger, potser d'algú
que vingui doncs això de Lleida.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
No, no,.. el que es tracta és que tinguin informació sobre el poble, els equips de futbol o aquestes
coses, també això, jo el que vaig entendre amb la Maite la voluntat és aquesta..
El regidor Sr. Sergi Riera Sau proposa incloure l’esmena de substituir la paraula emigrant per la de
ciutadà nouvingut, quedant de la següent manera:
=»
6.TEMA: Aprovació del Pla d’Acollida d’Anglès.

Antecedents
El poble d’Anglès ha viscut en els darrers anys, com molts altres municipis de Catalunya, l’arribada
de ciutadans nouvinguts dels seus països d’origen.
Aquestes persones venen de llocs diversos i també són diverses les raons, les problemàtiques i les
característiques personals de cadascuna d’elles. Però, en el que sí que coincideixen la majoria és
que han arribat al nostre poble per quedar-s’hi i per desenvolupar la seva vida entre nosaltres. Ens
trobem, doncs, davant d’una nova realitat social i cultural diversa i complexa que ens planteja un
nou repte: ser capaços de crear un model de convivència municipal que ens faciliti viure plegats i
fomenti el reconeixement mutu i les relacions entre iguals. I el primer pas d’aquest procés de
construcció d’una societat cohesionada és la sistematització i l’organització de l’acollida dels
nouvinguts.
El Pla local d’acollida és l’instrument que ens permetrà fer un plantejament integral i global de la
recepció i la integració de les persones nouvingudes al poble d’Anglès. Aquest Pla d’acollida ha de
donar resposta a les necessitats concretes del municipi en relació amb les polítiques migratòries i ha
d’articular i gestionar totes les actuacions i processos que es desenvolupin en aquest àmbit
comunitari.
El Pla local d’acollida implica i responsabilitza tots els agents socials del poble ―Ajuntament,
professionals i ciutadania― i ha de ser capaç de crear sinergies que fomentin la participació activa i
compromesa de totes les parts.
Acollir demana desenvolupar polítiques públiques que continguin els principis d’igualtat
d’oportunitats, d’inclusió i de participació democràtica.
Acollir suposa també treballar per al diàleg i per al reconeixement d’uns valors comuns a compartir.
Finalment, acollir vol dir acceptar la pluralitat social i cultural del poble i transformar aquest fet en
una oportunitat d’enriquiment mutu. La recepció de les persones nouvingudes al municipi és molt
important perquè representa la porta d’entrada a la societat d’acollida.
Aquest procés d’acollida no té una durada o un termini previst igual per a tothom ―ja que cada
persona té el seu propi procés d’adaptació i està subjecte a multitud de factors: econòmics, socials,
culturals, educatius, familiars―, però sí que requereix unes actuacions i uns elements estructurals i
universals que permetin atendre en igualtat d’oportunitats totes les persones que arriben al nostre
poble. Aquestes actuacions i aquests procediments estan definits en aquest Pla local d’acollida, que
també recull els objectius, les línies estratègiques i la metodologia que conformaran la gestió de la
política migratòria del poble.
Vist que el Pla Local d’acollida presentat pel Consell Comarcal de la selva, amb RE número 1207, es
proposa tot el protocol a seguir en l’àmbit municipal i que estableix el model de gestió de la recepció
i acollida de les persones nouvingudes al Poble d’Anglès.
Fonaments de dret
Normativa internacional
•Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.
Normativa europea
•Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals de 1979 i
BOE núm. 108, de 6 maig de 1999.
• Pacte Europeu sobre Immigració i Asil, adoptat el mes de setembre de 2008.
•Protocol sobre asil a nacionals dels estats membres de la Unió Europea (DOCE núm. 310, de 16 de
desembre de 2004).
•Directiva 2003/9/CE del Consell, de 27 de gener de 2003, per la qual s'aproven normes mínimes
per a l'acollida dels sol·licitants d'asil als estats membres (DOCE núm. 31, de 6 de febrer de 2003).
•Directiva 2003/86/CE, del Consell, de 22 de setembre, capítol V, sobre el dret de reagrupament
familiar relatiu als refugiats.

•Conveni relatiu a la determinació de l'Estat responsable de l'examen de les sol·licituds d'asil
presentades als estats membres de les comunitats europees, fet a Dublín el 15 de juny de 1990
(instrument de ratificació publicat al BOE núm. 183, d’1 d'agost de 1997; correcció d'errates, BOE
núm. 235, d’1 d'octubre de 1997).
Normativa estatal
•Llei orgànica 4/2000 d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i de la seva
integració social (LODILE), reformada per les lleis orgàniques 8/2000, de 22 de desembre;
11/2003, de 29 de setembre; 14/2003, de 20 de novembre, i 2/2009, d'11 de desembre
(publicades respectivament al BOE núm. 10, de 12 de gener de 2003; BOE núm. 307, de 23 de
desembre de 2000; BOE núm. 234, de 30 de setembre de 2003; BOE núm. 279, de 21 de
novembre de 2003, i BOE número 299, de 12 de desembre de 2009).
•Reial decret 2003/1995, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei
5/1984, de 26 de març, reguladora del dret d'asil i de la condició de refugiat, modificada per la Llei
9/1994, de 19 de maig (BOE núm. 52, de 2 de març de 1995). Aquest Reial decret va ser modificat
pel Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica
4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social
(BOE núm. 6, de 7 de gener de 2005), i pel Reial decret 1325/2003, de 24 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d'afluència massiva de persones
desplaçades (BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 2003).
Normativa autonòmica
•Estatut de Catalunya de 2006.
•Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
(DOGC núm. 5629, de 14 d'abril de 2010).
•Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials (DOGC núm. 4990, de 18 d'octubre de 2007).
•Decret 188/2001, de 26 de juny, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya (DOGC
núm. 3431 , de 16 de juliol de 2001).
•Pla de ciutadania i immigració 2005-2008.
•Pla de ciutadania i immigració 2009-2012.
•Pla de ciutadania i de més migracions: horitzó 2016.
•Pla per a la mobilitat internacional.
•Pla de protecció internacional a Catalunya.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla Local d’acollida per a l’execució de les accions d’acollida al municipi d’Anglès.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’oficina d’acollida d’Anglès, a la regidora de Benestar Social i al
departament de benestar social del Consell Comarcal.«=
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i
Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané, PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich; CUP (1):
Sergi Riera Sau.

7TEMA: Aprovació Festes Locals per l’any 2019.
Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra Astrid Desset Desset, que literalment diu:
«Antecedents
Vist l'escrit de data 12 de febrer de 2018 i RE 583 dels Serveis Territorials del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies a Girona indicant que d'acord amb l'article 37.2 de l'Estatut dels
treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local i, de
conformitat amb el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, en el qual s'estableix que les dues festes
locals seran fixades per l'Ordre del Conseller d'Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis
respectius, cal que es fixin les dues festes locals per a l'any 2019.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 5 d’abril de 2018.
Fonaments de dret
Atès que l'art. 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel
Ple de la corporació.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Proposar, al Conseller d'Empresa i Ocupació, que fixi les festes locals per l'any 2019 en les
dates que es diran, per a tot el municipi d'Anglès:
•

10 de juny de 2019

•

2 de setembre de 2019

Segon.- Comunicar aquest acord als SSTT d'Empresa i Ocupació abans del dia 30 de juliol d'enguany.»

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Com que portem en els dos últims dos anys com a mínim, coincidint sempre el dilluns de la festa
Major i el dilluns de la segona Pasqua per tant, doncs ja directament hem posat la mateixa
proposta. El 10 de juny i el 2 de setembre.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
S'ha fet alguna consulta?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquest any no, perquè els altres anys sempre ha donat el mateix, als comerciants ja els va bé
perquè cauen en dilluns.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Doncs, si estan d'acord els comerciants i la gent del poble, em sembla bé.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
El deu de juny correspon també amb una festa.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
La segona Pasqua.

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

8.TEMA: Aprovació del Reglament del Consell del Poble

Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
«Antecedents
L’any 2016, l’Ajuntament va mostrar la seva voluntat de poder impulsar un Consell del Poble pel
municipi, entès com un òrgan consultiu i de participació integrat pels ciutadans (associats i no
associats) i representants municipals.
Per tal de crear i posar en marxa un Consell del Poble s’ha dut a terme un procés participatiu conjunt
entre ciutadania i govern municipal. Aquest procés ha recollit les veus, opinions i inquietuds dels
diversos actors i generat un consens que culmina amb la creació del Consell del Poble i el seu
Reglament. Aquest procés s’ha desenvolupat de forma transparent i implicant tots els actors des de
la transversalitat i la igualtat. Per garantir la transparència i un procés independent, ha estat
necessari comptar amb el suport d’una organització externa al municipi (Fundació Pere Tarrés) que
mediés, tot aportant una visió externa i experta al procés.
Consta de les següents fases:
Fase 1. Assessorament inicial (Setembre – Octubre 2017)
En aquesta primera fase, l’objectiu principal ha estat generar un consens entre ciutadania i govern
municipal sobre diversos aspectes que configuraran el Consell del Poble.
Primerament, va haver una trobada el 13 de Setembre entre el tècnic de la Fundació Pere Tarrés i
l’Ajuntament per tal de conèixer i consensuar:
- Expectatives de l’Ajuntament,
- Calendari provisional de realització,
- Antecedents al Consell del Poble: és un compromís municipal? Neix de la voluntat política o
ciutadana? Moment polític? Com ho veu la oposició?
- Quins agents impliquem?
- Algun element indispensable que hagi de tenir el Consell i el seu reglament.
- Elements a debatre a les primeres i segones sessions.

- Difusió procés (noticia web + contacte entitats).
Posteriorment, el 5 d’octubre es va desenvolupar una trobada amb l’equip municipal, entitats
d’Anglès i ciutadania no associada on van participar 33 persones. Durant aquesta sessió, a través de
dinàmiques de grup es van treballar i consensuar els següent elements:
- Introducció: benvinguda i explicació objectiu del govern, rol de la Fundació Pere Tarrés, breu
explicació de què és un Consell del Poble i explicació dels propers passos del procés participatiu.
- Com volem que sigui el Consell del Poble: com funciona un Consell del Poble, coneixement de les
expectatives dels participants (alcaldessa, regidories, càrrecs tècnics, ciutadania associada i no
associada, etc), què conforma el seu reglament i primera aproximació als elements bàsics del
reglament (abast, agents implicats, principis rectors, funcions atribuïdes, calendari realització, etc.)
- Conclusions i propera sessió: properes passes i compromís d’enviament dels acords i continguts
treballats als participants/ interessats.
Fase 2. Redacció del reglament de funcionament del Consell del Poble (Octubre 2017).
En aquesta segona fase l’objectiu va ser avançar en la concreció dels diversos articles que
configuren el reglament de funcionament del Consell del Poble. Per tal de concretar els diversos
elements del reglament es va treballar des d’una doble aproximació, que com a resultat d’aquest
procés s’ha acabat d’articular la redacció del Reglament del Consell del Poble a Anglès.
Fase 3. Creació i posada en marxa del Consell del Poble (Novembre 2017)
El procés participatiu ha culminat amb la creació i posada en marxa del Consell del Poble el proper
dia 30 de novembre a través del desenvolupament de la primera sessió del Consell Plenari.
Vist l’informe de secretaria de dat 5 d’abril de 2018
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 5 d’abril de 2018
Fonaments de Dret
1. Els articles 4.1.a), 22.2.d), 25 (en la seva redacció donada per la RSAL), 49, 65.2 i 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
2. Els articles 128, 129 i 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
3. L’article 56 RDLeg 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les

disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el reglament del Consell del Poble d’Anglès.
SEGON.- Sotmetre INFORMACIÓ PÚBLICA i DONAR AUDIÈNCIA als ciutadans afectats per aquest
acord i el text del reglament, pel termini mínim de 30 dies, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al portal web municipal i al Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. El termini
d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials

esmentades.
TERCER.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant aquest termini
d'informació pública, el text del Reglament del Consell del Poble, que ara s'aprova inicialment,
quedarà aprovada definitivament, i es procedirà a la seva publicació íntegra, en el Butlletí Oficial de
la Província, d'acord amb el que preveu l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.«
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquí simplement com recordareu es va iniciar un procés de la mà de una fundació externa per veure
la transparència i la i també la transversalitat en el procés. Va ser la Fundació Pere Tarrés qui ens va
acompanyar i en aquest procés es varen recollir les aportacions de les Associacions i de ciutadans
que varen venir per tal d'elaborar un reglament del Consell del Poble. El 15 de desembre és va
constituir aquest Consell del Poble on el propi Consell va aprovar aquest reglament redactat entre
tots plegats. Ara pertocaria que el Ple l'aproves, posar-lo a exposició pública i és dona compte en el
portal de transparència.
Pren la paraula la senyora secretària que llegeix els acords:
Aprovar inicialment el reglament del Consell del Poble d’Anglès.
Sotmetre a informació pública i donar audiència als ciutadans afectats per aquest acord i el text del
reglament, pel termini mínim de 30 dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província, al portal web municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, a fi que
s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. El termini d'informació pública
començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant aquest termini d'informació
pública, el text del Reglament del Consell del Poble, que ara s'aprova inicialment, quedarà aprovada
definitivament, i es procedirà a la seva publicació íntegra, en el Butlletí Oficial de la Província,
d'acord amb el que preveu l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local.

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

9.TEMA: Modificacions de les bases d’execució del pressupost.

Vist la proposta presentada pel regidor d’Hisenda, Sr. David Bohigas Vilalta, que literalment diu:
«Vista la necessitat que s’ha produït de procedir a la modificació de les bases d’execució del pressupost,
d’acord amb l’informe incorporat a l’expedient.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de la base 35 “Bestretes de caixa fixa” , que quedarà redactada com
segueix:
BASE 35 - BESTRETES DE CAIXA FIXA
1. - Per a atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, com dietes, despeses de locomoció, material
d’oficina no inventariable, conservació i altres de naturalesa similar, els fons lliurats a justificar tindran el
caràcter de bestretes de caixa fixa.
2. - Els habilitats per a la percepció de bestretes de caixa fixa serà els que estableixi l’Alcaldessa o la Junta de
Govern Local.
3. - Els fons destinats al pagament de bestretes de caixa fixa s’ingressaran en el compte corrent restringit
denominat “Ajuntament d’Anglès. Compte Corrent restringit de caixa fixa del departament de...”.
Aquest compte figurarà a l’Estat de Tresoreria. Els habilitats, amb caràcter general, realitzaran els pagaments
en taló o transferència bancària. També podran tenir imports en metàl·lic, que no podran excedir de 200€, per
cobrir petites despeses.
4. - La justificació de les bestretes de caixa fixa es realitzarà a mida que les necessitats de tresoreria ho
aconsellin, procedint a la reposició dels fons amb aplicació als conceptes pressupostaris que corresponguin
les quantitats justificades i per l’import d’aquestes, previ presentació dels justificant.
5. - La fiscalització de les bestretes de caixa fixa es realitzarà per la Intervenció prèviament a la reposició dels
fons, a tal efecte, les factures i comprovants que serviran com justificant seran originals.
6. - Seran autoritzades per la Sra. Alcaldessa, que en fixarà l’import..
L’import de cada despesa satisfeta amb aquests fons no podrà ser superior a 2.000,00€ excepte els imports
relatius a despeses l’import del qual fos establert per norma o tarifa pública, com els impostos, les tarifes de
serveis com electricitat, aigua o gas, les despeses postals o arancels de notaris i registradors. No està permès
el fraccionament de factures; en cas que en el moment de la fiscalització de la bestreta de caixa fixa es
detectés l’esmentat fraccionament, es procedirà al bloqueig, cautelarment, d’aquesta bestreta de caixa fixa.
En cap cas s’utilitzarà la bestreta com un pagament corresponent a un lliurament a justificar.
7. - El justificant de qualsevol pagament fet efectiu mitjançant fons procedents de bestretes de caixa fixa ha
de ser la factura del proveïdor, malgrat que cal tenir en compte les excepcions previstes a la base 22.2.
No s’admetran com a justificant de bestretes de caixa fixa els albarans.
8. - Per a la comptabilització es seguiran les normes següents:
La Intervenció comptabilitzarà un document comptable “RC” a l’aplicació pressupostària i per l’import
corresponent, indicant en el text “RC PER CAIXA FIXA”. S’annexarà en el document comptable informe
justificatiu de la despesa. D’aquesta manera es verificarà l’existència de crèdit, així com la verificació que
no es produeix fraccionament de contracte, verificant, a la vegada, que no s’excedeix de la contractació
menor amb el proveïdor.

Tot seguit, es podrà procedir al seu pagament. Una vegada s’ha realitzat el pagament, l’habilitat
introduirà les dades en el mòdul de bestreta de caixa fixa del programa Sicalwin per tal d’extreure el
compte justificatiu i presentarà a la intervenció la justificació de la bestreta. La Intervenció, una vegada
l’hagi fiscalitzat proposarà l’aprovació de la bestreta, prèvia fiscalització.
Una vegada aprovada, es traslladarà a la Tresoreria municipal per tal de reposar-la.
A data 31 de desembre de cada exercici comptable, totes les bestretes de caixa fixa hauran d’estar
justificades per tal que la tresoreria reposi el saldo íntegre d’aquestes i traspassar el saldo a l’exercici
posterior
9. - En el Decret de concessió de la bestreta es determinaran les aplicacions pressupostàries corresponents.

SEGON.- APROVAR inicialment la rectificació de l’apartat 4 de la base 29 “subvencions nominatives”, que queda rà redactada com segueix:
4. - Subvencions nominatives
Les subvencions consignades nominativament en el pressupost, són:

Aplicació

Entitat

Concepte

Import

231 48001

Carites

Ajuts socials

5.000,00 €

321 45390

CEIP Pompeu Fabra

Conveni Robótica

1.000,00€

321 45390

Escola FEDAC

Conveni Robótica

1.000,00€

TERCER.- EXPOSAR al públic el present expedient, previ anunci al BOP durant 15 dies, segons el que estableix
l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d' Hisendes Locals, considerant-se definitivament aprovat en el cas de que no es presentin reclamacions.»

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Bàsicament són dues modificacions les bases del pressupost, una per canvis legislatius que han
esdevingut, concretament tenim la base 35 de bestretes de caixa fixa que és per atencions a
despreses corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, com dietes, despeses de locomoció, material
d'oficina no inventariable, conservació i altres de naturalesa similar, fins a la data el límit per tot
aquest tipus d'operacions estava posat en 600 €. Ara amb el canvi de legislació i per no fer més
farragós els pagaments, doncs el que portem a aprovació al Ple , és aquest límit 2.000€ i que les
habilitats per a la percepció d'aquestes bestretes siguin les que estableixi la alcaldessa o la Junta de
Govern Local. Hi haurà una compte especific on es reflectirà això i a nivell d'efectiu és només fins a
200 €. Els 2.000 € és amb transferències i talons. La fiscalització d'aquestes bestretes és farà a
través d'intervenció, com a la resta de despeses i seran autoritzades per la alcaldessa que fixarà
l'import.
També tenen el seu reglament de comptabilització que es una mica diferent son detalls molt tècnics
i aquesta és la primera modificació. La segona modificació, és fruit d'un error que tenien en

l'aprovació de les bases on es va aprovar el que fa a subvencions nominatives, varem aprovar la
subvenció de Càrites que aquesta romandrà igual i la subvenció per un conveni de robòtica que
varem posar 2.000 € al C.E.I.P. Pompeu Fabra i aquí l'errada era que no eren 2.000€ per al Pompeu
Fabra, sinó que eren 1.000€ per al C.E.I.P Pompeu Fabra i 1.000€ per a la escola F.E.D.A.C., per
tant es dona per arranjat l'error que varem tenir en el seu dia.

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

10.TEMA: Modificació del pressupost número 8/2018, per suplement de crèdit.

Vist la proposta presentada pel regidor d’Hisenda, Sr. David Bohigas Vilalta, que literalment diu:
«Vist l’expedient de modificació de crèdit número 8/2018 per suplement de crèdit
Atès que s’ha produït en la liquidació del pressupost 2017 un romanent de tresoreria positiu per import de
d’1.126.750,30€
Atès que l’article 32 de la LO 2/2012, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que el superàvit pressupostari es destinarà a la reducció de l’endeutament net
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme expedients de modificació per suplement de crèdit
Vist l’informe favorable de la Intervenció (11/2018), i l’informe de procediment de secretaria.
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2018 per suplement de crèdit número 8/2018,
que s’instrumentarà en les següents aplicacions pressupostàries:
DESPESES
Codi aplicació
pressupostària
011 91101

Descripció

Import modificació (€)

Amortització crèdit ICO

827.055,25

TOTAL

827.055,25
INGRESSOS

Codi aplicació Descripció
pressupostària
87000

Import modificació (€)

Romanent de tresoreria per desp grals

827.055,25

TOTAL

827.055,25

SEGON.- Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció municipal de
l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals."

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Aquest suplement de crèdit és utilitzar el romanent de tresoreria que tenim del 2017, el que ens ha
quedat net, el romanent de tresoreria ha estat de 1.126.750,30 €. restem d'aquí totes les partides
de despeses compromeses en el 2017 que s'han pagat en el 2018 i d'inversions pendents
d'executar el 2018 ens queda aquesta xifra de 827.055.25 € i el que volem aplicar en aquest
romanent de tresoreria és amortitzar el crèdit I.C.O. de proveïdors per tal que en aquest any amb
aquest suplement de crèdit i amb que hi havia previst d'anar amortitzant doncs podem fer net
d'aquest crèdit que avui en dia dels amortitzables, és el que paguem un tipus d'interès més car del
1,5 % i a més a més ens condiciona determinats tipus d'inversions sostenibles ,etc.... i ens obliga
també a presentar molta més documentació de la que ja l'Ajuntament per sí està obligat a
presentar, per tant amb tot això reduiríem la feina administrativa i a més a més tenim un estalvi
amb interessos considerable.
Pren la paraula la senyora Secretària que llegeix els acords:
Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2018 per suplement de crèdit número 8/2018,
que s’instrumentarà en les següents aplicacions pressupostàries: Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP
i als taulers d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats.
Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que dis posen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, nosaltres en principi com que no eren els nostres pressupostos, però tampoc veiem que van desencaminats varem fer una abstenció en els pressupostos. Ara, hem vist que hi ha un romanent de
1.126.750,30 € i d'aquests 827.055,25 € estan destinats a amortització. Aquest romanent no hagués
estat més positiu en l'exercici de l'any passat aprofitar-ho per fer les obres que s'havien planejat, com
per exemple el pou de l'aigua del cementiri que vareu dir que no hi havia liquid.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
El que no tenim era partida. La partida la tenim per aquest pressupost d'enguany per fer el pou de l'ai gua, es va aprovar.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Està molt bé destinar-ho a crèdits I.C.O. que són els que tenen els interessos més elevats, però a nosal tres ens hagues agradat més que s'haguessin fet coses demanades per nosaltres i fins i tot aprovades
per mocions. No hi votarem pas en contra però el nostre vot en aquest cas serà d'abstenció.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor (8): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, Marta Triadó i
Margarit; Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané; CUP
(1): Sergi Riera Sau.
Abstencions (4): PAU (4) Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz
Aurich

11.TEMA: Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del POUM, al paratge ca n’Auletimpremta Pagès.

Vist la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme, Sr. Toni Franco Caballé, que literalment diu:
=Antecedents
1.- El mes de novembre de 2014 es presenta a l'Ajuntament d'Anglès un Pla especial urbanístic en sòl
no urbanitzable que ordenava les edificacions i usos dels terrenys ocupats per la Impremta Pagès, així
com les possibles ampliacions. Aquest Pla especial urbanístic es tramita administrativament fins que la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 22 de juny de 2016 va adoptar l'acord de
denegar la seva aprovació definitiva i es va indicar la possibilitat de valorar, si s'escau, la tramitació per
part de l'Ajuntament, d'una modificació puntual del POUM, a l'empara del que disposa l'article 2.15 de
les Normes d'ordenació territorial del Pla territorial parcial de comarques gironines, per tal de classificar
com a sòl urbà o urbanitzable els terrenys necessaris per a possibilitar l'ampliació de l'activitat
industrial Impremta Pagès.
Seguint les indicacions de la CTUG, de forma prèvia a la modificació puntual es va presentar un
avanç que va ser objecte del tràmit d’avaluació ambiental. Aquest avanç de modificació puntual
proposava un canvi en la classificació del sòl dels terrenys de l’entorn de la Impremta Pagès de no
urbanitzable a urbà.
2.- Mitjançant resolució de data 19 d’abril de 2017 del Director dels Serveis Territorials a Girona,
(exp. OTAAGI20170052), es va acordar emetre informe ambiental estratègic en el sentit que la
Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal a les instal·lacions de la Impremta Pagès, SL,
presentada per l’Ajuntament d’Anglès, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica
ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, amb aquestes condicions:
•

D’acord amb la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals, les
urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan
situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals han d’assegurar, entre d’altres
mesures, l’existència d’una franja exterior de protecció d’amplada mínima de 25 m al seu
voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi amb les

característiques que s’estableixen per reglament
3.- La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 20 d’abril de 2017 va informar que
per a continuar la tramitació de la modificació puntual era necessari tenir en compte les següents
consideracions:
•

Caldrà proposar la classificació de l’àmbit com un sector de sòl urbanitzable delimitat i
tramitar el corresponent Pla parcial urbanístic, el qual haurà de complir amb les
determinacions dels articles 65 i 66 del TRLU; preveure la cessió del 15% de l’aprofitament
urbanístic del sector i les corresponents cessions de sòls per a sistemes. Aquestes últimes
s’hauran de materialitzar en sòls i no amb substitució en equivalent dinerari.

•

Caldrà garantir que el futur àmbit industrial disposi dels accessos adequats, subministrament
de serveis i xarxa de sanejament connectats a la xarxa municipal. Així mateix caldrà resoldre
l’accés a l’habitatge existent a Ca n’Aulet que actualment es produeix a través del camí que
discorre dins l’àmbit que proposa el PAU.

•

Per tal d’extremar l’exigència d’integració paisatgística, i d’acord amb el que estableixen les
Normes d’ordenació territorial del PTPCG i les Directrius de Paisatge, caldrà incorporar a la
documentació l’estudi d’impacte i integració paisatgística.

4.- Per part del Sr. Francisco Javier Canosa Magret, actuant en nom i representació de la mercantil
Impremta Pagès, SL., el 7 de març de 2018 RE 1-2018-000918-2 s’ha presentat per registre
d'entrada una proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal -POUMd'Anglès relativa a les Instal·lacions de la Impremta Pagès.
Les característiques de la modificació són les següents:


Es proposa delimitar un sector discontinu de sòl urbanitzable delimitat SUD-07 "Impremta
Pagès" amb una superfície total de 15.185 metres quadrats. El sector de major superfície
correspon a les instal·lacions actuals propietat de la Impremta Pagès i el camí d'accés des del
camí de Can Planes i l'altre als terrenys de cessió obligatòria com a sistemes. El sòl destinat a
aprofitament privat es destinarà a l'ús industrial d'arts gràfiques i la parcel·la serà única i
indivisible.



Les cessions de terrenys destinats a sistema d'espais lliures i equipaments que exigeix la
legislació urbanística no es poden situar en els terrenys contigus a les instal·lacions existents,
atès que al nord i oest hi ha un curs d'aigua i uns terrenys amb una forta pendent. a l'est els
terrenys estan afectats per la futura variant de la C-63 i al sud hi ha el mas de Ca n'Aulet. Per
aquest motiu es preveu que el sector sigui discontinu.



Seguint un model d'ocupació del sòl compacte, la ubicació de les noves reserves d'espais
lliures i equipaments s'ha considerat més adient situar-la contigua als límits de sòl urbà o
urbanitzable delimitats pel vigent POUM, que no envoltades de sòl no urbanitzable. Es
proposa ubicar les noves reserves com ampliació de les ja existents en el polígon industrial de
Can Perolada. La cessió de terrenys destinats a sistema d'espais lliures serà com a mínim el
10% de la superfície de l'àmbit i destinats a sistema d'equipaments comunitaris com a mínim
el 5% de la superfície de l'àmbit, en aplicació de l'article 65.4 del TRLUC per remissió de
l'article 100.1 de la referida llei.



Els propietaris del sector hauran de cedir el 15% de l'aprofitament urbanístic, que d'acord
amb l'article 45.3 del TRLUC, pot ser substituït per l'equivalent del seu valor econòmic atès
que es tracta d'una parcel·la única i indivisible.



D'acord amb la normativa vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals, com l'àmbit del

sector on s'emplaça l'activitat industrial no te una continuïtat immediata amb la trama urbana
i està situat a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals s'han d'assegurar, entre
d'altres mesures, l'existència d'una franja exterior de protecció d'amplada mínima de 25 m al
seu voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi amb les
característiques que s'estableixen per la normativa sectorial.


Respecte a l'accés a Ca n'Aulet. aquest tradicionalment es realitza pel camí públic de Can
Culnegre (des de l'actual carrer Nou a Can Culnegre)

Es considera convenient la seva tramitació per part d’aquest Ajuntament, ateses les raons d’interès
públic que hi concorren, i que es concreten en el fet que aquesta modificació permetrà:
La continuïtat de l'activitat en termes econòmics i laborals.
L’ampliació dels espais lliures públics de l’àrea de Can Perolada
El POUM referit va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb
data 19 de juliol de 2012, publicant-se conjuntament amb les normes urbanístiques corresponents
al DOGC núm. 623, de data 16 d’octubre de 2012.
Fonaments de Dret
Documentació: Analitzada la proposta de modificació puntual del POUM presentada, es considera
que el seu contingut compleix amb els requisits legals exigits, integrant-se amb la documentació
exigida pels articles 59 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme -TRLUC-, així com l'article 69 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme -RLUC-.
Suspensió de llicències: Segons l'article 73.2 del TRLUC, l’aprovació inicial dels instruments de
planejament urbanístic obliga l’Administració competent a acordar les mesures enunciades per
l’apartat 1, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim
urbanístic. En el present cas, s'altera el règim urbanístic dels terrenys de l’entorn de la Impremta
Pagès, de manera que s’escau acordar la suspensió en aquest àmbit que queda delimitat al plànol
I.6.
Tipologia de modificació puntual: Segons l'article 96 del TRLUC la modificació de qualsevol dels
elements d’una figura del planejament urbanístic està subjecta a les mateixes disposicions que
regeixen la seva formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i amb una sèrie de
particularitats, entre elles, per a les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que
comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels
usos, o la transformació dels usos ja establerts, queden subjectes a les particularitats establertes
pels articles 99 i 100.
La present modificació puntual es proposa i tramita a l'empara del que disposa l'article 2.15 de les
Normes d'ordenació territorial del Pla territorial parcial de comarques gironines, aprovat
definitivament pel Govern de Catalunya en data 14 de setembre de 2010, per tal de classificar com
a sòl urbà o urbanitzable els terrenys necessaris per a possibilitar l'ampliació de l'activitat industrial
Impremta Pagès.
Per altra part, les determinacions del planejament general que han de modificar-se tenen una
vigència superior a cinc anys, per la qual cosa no es requereix l’informe favorable de la Comissió
Territorial d’Urbanisme competent, prèviament a la seva tramitació, conforme a allò establert a
l'article 99.2.a del TRLUC.
Finalment, cal tenir present que la iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les

propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti. Tanmateix,
l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les, d'acord amb l'article
101.3 TRLUC.
Avaluació ambiental: La present modificació està sotmesa a tràmit d'avaluació ambiental estratègica
simplificada segons allò establert a l'article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental
de plans i programes. S’adjunta un document ambiental estratègic definitiu i un estudi d’impacte i
integració paisatgística. Caldrà incorporar les determinacions de l'informe de l'OTAA.
Tramitació: Per remissió de l'article 96 del TRLUC, d’acord amb l'article 85 del mateix text normatiu,
un cop s’hagi acordat l’aprovació inicial del POUM, ha de sotmetre’s a informació pública, pel termini
d’un mes.
Els edictes de convocatòria de la informació pública han d’enviar-se en el termini de deu dies des de
l’adopció de l’acord d’aprovació inicial.
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats
per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat
que una disposició autoritzi un de més llarg. A la vista de la documentació que integra la modificació
del POUM de referència, s’estima que els organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials són els següents.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Departament d'Empresa i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya
Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat de Catalunya
Medi ambient
Bombers
Institut Geològic de Catalunya
Agència Catalana de l'Aigua

Òrgan competent: l'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM requereix el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, d’acord amb allò disposat a l'article .47.2.ll
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL) i sent competència
del Ple l’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics, d’acord amb allò establert a
l'art.22.2.c de la LBRL i l'article 52.2.c del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril.
Sobre el contingut de la modificació: la redacció de la documentació urbanística de la modificació
puntual de POUM és dels arquitectes Xavier Canosa Magret i Núria Díez Martínez, de la societat
professional PAU-CD SlP, (PROJECTES D'ARQUITECTURA I URBANISME CANOSA·DfEZ, SlP), amb la
col·laboració de l'advocada urbanista Clara Maymí ladron, en l'assessorament jurídic del
planejament. La redacció dels treballs ambientals relacionats amb el present projecte és de la
societat GEOSERVEI. representada pel geòleg Joan Solà.
La documentació és suficient en base a l’objecte de la modificació puntual.
D’acord amb allò exposat, s’eleva a l’òrgan competent la següent
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 5 d’abril de 2018
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels següents:
ACORDS:

Primer.- ASSUMIR LA INICIATIVA PÚBLICA d'acord amb l'article 101.3 TRLUC i APROVAR INICIALMENT
la proposta de modificació puntual núm.3 del POUM del municipi d'Anglès, presentada per
IMPREMTA PAGÈS SL relativa als terrenys de l’entorn de les Instal·lacions de la Impremta Pagès,
paratge Can Aulet.
Segon.- Suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques pel termini màxim de dos anys d’acord
amb l’àmbit que es delimita al plànol adjunt.
Tercer.- Sotmetre la proposta a INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’un mes a comptar des de la seva
publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a un diari de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, i a la web
municipal www.angles.cat, per a la presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions,
d’acord amb allò establert als articles 8, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que
aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya -TRLUC-, i article 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, incorporant el
plànol de l’àmbit de suspensió de llicències.
Quart.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, REQUERIR informe als organismes afectats
per raó de les seves competències sectorials, segons allò indicat, els quals han d’emetre’l en el
termini d’un mes, llevat que una disposició sectorial autoritzi un de més llarg, de conformitat amb
allò disposat a l'article 85.5 del TRLUC.»
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Bé, com us hem anat informant a instància de la impremta Pagès, s'està tramitant una modificació
del P.O.U.M. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en la sessió del dia 20 d'abril del 2017
va informar que per continuar la tramitació era necessari tres consideracions, classificar l'àmbit com
un sector de sòl urbanitzable delimitat i tramitar el corresponent pla parcial urbanístic preveure la
sessió del 15% de l'aprofitament urbanístic del sector i les corresponents sessions dels sols per a
sistemes i la necessitat d'un estudi d'impacte i integració paisatgística.
La impremta Pagès va presentar una proposta el dia 5 de març atenent a aquestes peticions.
L'Ajuntament va traslladar-ho a urbanisme en considerar les raons d'interès públic següents:
Permetre la continuïtat de la activitat de la industria gràfica en termes econòmics i laborals ja que
afecta a moltes famílies i la ampliació dels espais lliures públics de l'àrea de Can Perolada. En data
5 d'abril de 2018 la Comissió Informativa d'Urbanisme va fer un informe favorable d'aquesta
sol·licitud, d'aquesta proposta i ara ho elevem al Ple per aprovació inicial i sotmetre a exposició
pública.
Pren la paraula la senyora secretària que llegeix els acords:
ASSUMIR LA INICIATIVA PÚBLICA d'acord amb l'article 101.3 TRLUC i APROVAR INICIALMENT la
proposta de modificació puntual núm.3 del POUM del municipi d'Anglès, presentada per IMPREMTA
PAGÈS SL relativa als terrenys de l’entorn de les Instal·lacions de la Impremta Pagès, paratge Can
Aulet.
Suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques pel termini màxim de dos anys d’acord amb
l’àmbit que es delimita al plànol adjunt.
Sotmetre la proposta a INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’un mes a comptar des de la seva
publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a un diari de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, i a la web
municipal www.angles.cat, per a la presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions,
d’acord amb allò establert als articles 8, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que
aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya -TRLUC-, i article 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, incorporant el

plànol de l’àmbit de suspensió de llicències.
Simultàniament al tràmit d’informació pública, REQUERIR informe als organismes afectats per raó
de les seves competències sectorials, segons allò indicat, els quals han d’emetre’l en el termini d’un
mes, llevat que una disposició sectorial autoritzi un de més llarg, de conformitat amb allò disposat a
l'article 85.5 del TRLUC.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i
Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané, PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich.
Abstencions (1): CUP (1): Sergi Riera Sau.

12.TEMA: aprovació de l’esmena de la Moció relativa a la prohibició de consum de tabac en
instal·lacions on els infants desenvolupen activitats.

Vist la proposta de moció presentada per la regidora de Sanitat, Sra. Marta Triadó Margarit, que
literalment diu:
«Antecedents de fet
Vist que el Ple de 30 de gener de 2018 va aprovar la moció relativa a la prohibició de consum de tabac en
instal·lacions on els infants desenvolupen activitat.
Vist que en data 27 de febrer de 2018 amb RE 811 es van presentar al·legacions en relació a la prohibició de
fumar a les places del poble.

Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 5 d’abril de 2018
Per tot això, es proposa l’esmena de la següent moció:
PRIMER.- Acceptar i aprovar la esmena de treure la prohibició de fumar a les places públiques, quedant de la
següent manera:
ON DIU:
=»3. Es prohibeixi el consum de tabac a la totalitat de parcs infantils.
../...
5. Ubicar rètols d'Entorns sense fum .../... A nivell d’espais a l’aire lliure:
a) Parc de la Font del Canyo
b) Parc de Can Cendra
c) Plaça Vaux Sur Mer
d) Plaça Catalunya
e) Plaça de la Vila»=
HA DE DIR:
Que es prohibeixi el consum de tabac a la totalitat de parcs infantils, ESPECÍFICAMENT A LES

ZONES DE PARC INFANTIL I ALS PARCS DE SALUT.
.../...
5. Ubicar rètols d'Entorns sense fum ../.. A nivell d’espais a l’aire lliure:
a) Parc de la Font del Canyo (a la zona del parc infantil i del parc de salut)
b) Parc de Can Cendra ( a la zona del parc infantil)
c) Plaça Vaux Sur Mer ( a la zona del parc de salut)
SEGON.- Notificar a la Policia municipal el present acord per a la seva supervisió.
TERCER- Notificar al Síndic de Greuges el present acord i Informar-lo que les instal·lacions esportives i
culturals on es desenvolupen activitats per a infants on no se n'autoritza el consum del tabac són les
següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Pavelló d’esports
Piscina municipal
Camp de futbol
CEIP Pompeu Fabra
Llar d’infants el Cucut
Sala Polivalent de la Burés
Centre de Dia Molí de Cuc (a vegades hi ha activitats que es fan conjuntes amb la llar d’infants)
Edifici de l’antiga Creu Roja – Agrupament Escolta Sant Miquel
Biblioteca
Hotel d’entitats

A nivell d’espais a l’aire lliure:
k) Parc de la Font del Canyo (a la zona del parc infantil i del parc de salut)
l) Parc de Can Cendra ( a la zona del parc infantil)
m) Plaça Vaux Sur Mer ( a la zona del parc de salut)«

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
En el ple del passat 30 de gener és va aprovar la moció relativa a la prohibició de consum de tabac
en instal·lacions on els infants desenvolupen activitats i l'Ajuntament va rebre el 27 de febrer unes
al·legacions en relació a fumar en qualsevol plaça del poble. Amb tot això, doncs es proposa fer la
següent esmena: En el punt 3 de la moció on diu, es prohibeix el consum de tabac a la totalitat de
parcs infantils, proposem que és digui, és prohibeix el consum de tabac a la totalitat de parcs
infantils, específicament a les zones de parcs infantils i als parcs de salut i en el punt numero 5 de
la moció, on diu: Ubicar rètols d'Entorns sense fum. A nivell d’espais a l’aire lliure: Parc de la Font del
Canyo, al parc de Can Cendra Plaça Vaux Sur-Mer a la plaça de Catalunya i a la plaça de la Vila,
doncs, proposem que digui, ubicar rètols d'entorn sense fum a nivell d'espais de l'aire lliure, al parc
de la Font del Canyo (a la zona del parc infantil i del parc de salut), al Parc de Can Cendra ( a la zona
del parc infantil), a la Plaça Vaux Sur- Mer ( a la zona del parc de salut).
Pren la paraula la senyora secretària que llegeix els acords:
Com ha comentat l'esmena la regidora, això és comunicaria a la policia municipal per la seva supervisió i
també al Sindic de Greuges.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Hi ha una omissió que també n'havíem parlat que és la plaça de Catalunya, on també hi ha una zona on hi
juguen els infants però si ho mantenim, aquesta es tindria que treure perquè si no. Bé, ja s'ha tret en el punt
tercer.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

A la plaça de Catalunya si podrà fumar o no s'hi podrà fumar?
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Bé, al final si que si podrà fumar. És a dir, de plaça només es conserva la de Vaux-sur-Mer i només a la zona
del parc de Salut, totes les altres queden lliures de la prohibició.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Nosaltres no entenem la rebaixa, que és per nosaltres aquesta moció?, aquesta esmena i per tant hi votarem
en contra.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Suposo que això és degut a que algú ha fet alguna al·legació.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó
Sí, sí
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hi vosaltres heu recollit el que la gent us ha dit.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Sí, sí
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I a partir de la Policia Municipal i dels tècnics pertinents heu fet una valoració .
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Correcte.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
A partir d'aquí heu dit que en aquests llocs és podria continuar fumant. Nosaltres, seguint les directrius de la
primera aprovació que hi varem votar a favor, aquesta també hi votarem a favor.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i
Margarit, Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané, PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich.
En Contra (1): CUP (1): Sergi Riera Sau.

13.TEMA: Moció per donar suport en matèria de les pensions.

Vist la proposta de moció presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
=»Antecedents
Consideracions en matèria de pensions
1r - El Sistema Públic de repartiment de la Seguretat Social és un dels eixos vertebradors de l'Estat
del Benestar, element determinant de cohesió social, de solidaritat intergeneracional, inter-territorial,
intersectorial i un potent mitjà de redistribució de la renda. A més de la seva funció en l'enfortiment
de la cohesió social, el Sistema de Seguretat Social té un paper de primer ordre com a estabilitzador
macroeconòmic, i serveix com a garantia i sustentació de la demanda interna de béns i serveis,
provocant la generació d'ocupació.
2n - Amb l'aprovació dels Pactes de Toledo amb el suport de totes les forces polítiques i socials, en
1995.04.06, es va establir el full de ruta per assegurar l'estabilitat financera i les prestacions futures
de la Seguretat Social. Era necessari crear un òrgan que permetés donar estabilitat institucional i
social al nostre Sistema Públic de Pensions, hi participen totes les forces polítiques i els agents

socials, per evitar que qualsevol govern de torn pogués prendre mesures unilaterals.
3r - Per primera vegada es va preveure, mitjançant la Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i
racionalització del Sistema de Seguretat Social, en l’article 11, la revaloració automàtica del conjunt
de les pensions amb l'IPC, i l'any 2001 es va crear el Fons de Reserva de la Seguretat Social, regulat
per la Llei 28/2003, de 29 de setembre, reguladora del Fons de Reserva de la Seguretat Social;
segons l'informe preceptiu anual de la Seguretat Social al Congrés dels Diputats al desembre de
2011, en plena crisi econòmica, disposava de 66.814'993 milions d’€.
4t - La taxa de reemplaçament del nostre Sistema Públic de Pensions ronda el 80%, una de les més
altes de l'OCDE; les baixes pensions no són conseqüència de l'estructura del sistema, són
provocades pels baixos salaris amb baixes cotitzacions i les carreres laborals discontínues; a data
d’1 de febrer de 2017, la mitjana de les pensions de jubilació dels homes era de 1.226'17 € al mes,
i la de les dones era de 773'13 €, amb un diferencial de menys del 36'95 %. Com en altres aspectes
de la vida social i pública, una vegada més les dones estan pagant les conseqüències de la
discriminació històrica que pateixen. El conjunt de les pensions mínimes, incloses les del SOVI, fins i
tot amb l'increment experimentat superior a l'IPC durant els anys
2004-2011, té unes quanties inferiors al límit de pobresa de la nostra comunitat. Continua sense
resoldre’s el problema de les pensions de viduïtat. L'aplicació de la "Disposició addicional trenta.
Pensió de viduïtat a favor de pensionistes amb 65 o més anys que no percebin una altra pensió
pública, de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema
de Seguretat Social", hauria representat una millora per a una gran majoria de persones perceptores
de la pensió de viduïtat, però des de l'any 2012, mitjançant els Pressupostos Generals de l'Estat,
aquesta mesura continua tenint paralitzada la seva aplicació.
5è - La crisi econòmica i les mesures que s'han adoptat per superar-la, entre d'altres: les retallades
en tots els sistemes de protecció social (sanitat, ensenyament, dependència, serveis socials), les
dues reformes laborals imposades, el no-increment del Salari Mínim Interprofessional amb l'IPC, les
polítiques actives d'ocupació finançades des de la Seguretat Social, han provocat una caiguda
accelerada de l'ocupació, una baixada generalitzada dels salaris, amb una disminució dels ingressos
a la Seguretat Social sense precedents. Les hores setmanals treballades en el segon trimestre de
2008 (722.012.500), respecte a les treballades en el primer trimestre de 2017 (609.969.800), van
significar en negatiu 112.042.700 hores setmanals menys. Això representa menús de 2.801.067
treballadors a jornada completa; la caiguda d'hores treballades està provocant la precarietat laboral,
que, sumada a la baixada generalitzada dels salaris, està generant treballadors pobres. I hem de
tenir present que hi ha 1.394.700 llars amb tots els seus actius en atur.
6è - No s'ha complert la normativa inicial que regula el Fons de Reserva, en retirar entre els anys
2012 i 2016 quantitats anuals superiors al 3 %; en total, s'han retirat 67.151 milions d'€, i s'hi han
de sumar les quantitats retirades entre els anys 2012 i 2015 dels excedents de les mútues
d'accidents de treball, 8.129 M €. Així, en cinc anys, s'han consumit 75.280 milions d’€.
Actualment, segons l'últim informe al Congrés dels Diputats, el Fons de Reserva el 31 de desembre
de 2016 era de 15.020’039 milions d’€, i aquestes existències en gran mesura són degudes als
rendiments que han generat les inversions del Fons, més de 26.000 milions d’€ fins a aquesta data,
quantitat que no arriba per a pagar dues mensualitats. ¿Com és possible que, de forma unilateral,
sense haver tingut cap reunió amb el Pacte de Toledo i els agents socials, s'hagi buidat el Fons de
Reserva?
7è - Com és possible que es reformi de manera unilateral el Sistema Públic de Pensions mitjançant
la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de
Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat Social, sense previ acord del Pacte de Toledo
i els agents socials, amb l'informe desfavorable del Consell Econòmic i Social d'Espanya i les mocions

en contra aprovades en algunes corporacions locals de Catalunya, entre elles l'Ajuntament de
Barcelona?
El Sistema Públic de Pensions no ens l’han regalat, és fruit del treball de tota la societat, de la lluita
dels i les treballadors/es i les seves organitzacions sindicals i és un dels millors d'Europa.
Senyores i senyors, com en altres ocasions, el Consell de la Gent Gran de Catalunya exposem que la
nostra fonamental preocupació és la societat que deixarem als nostres fills/es i néts/es, que és
fonamental per a ells, i per això no podem permetre que es debiliti el nostre principal sistema de
protecció social, el Sistema de Seguretat Social.
Per tot l'anteriorment exposat, sol•licitem al conjunt de formacions polítiques i els agents socials
que, en les deliberacions del Pacte de Toledo i en el posterior desenvolupament normatiu, es tinguin
en compte les nostres reivindicacions, que en aquesta matèria, fonamentalment, passen per:
Acords
1r - Instar al Govern de l'Estat que s'efectuïn les reunions urgents que siguin necessàries del Pacte
de Toledo i els agents socials, per estudiar els mecanismes a aplicar perquè de forma permanent es
garanteixi la suficiència financera del Sistema de Seguretat Social.
2n - Que s'estudiïn els mecanismes necessaris per superar l'efecte negatiu en els actuals i futurs
pensionistes que té i tindrà l'aplicació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor
de Sostenibilitat i de l'Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
3r – Que el Govern central apliqui plenament la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització,
adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social, inclosa la "Disposició addicional trenta,
referent a la pensió de viduïtat”, última reforma pactada amb els agents socials.
4t - Que el Govern Central crei un nou marc de relacions laborals, pactat, que superi les
conseqüències de les dues reformes laborals imposades.
5è – Que el Govern Central incrementi gradualment del Salari Mínim Interprofessional perquè, en
una legislatura, sigui equiparable al 60% del salari mitjà, segons recomana la Carta Social Europea.
6è - Que el Govern Central apliqui plenament la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes.
7è - Que el Govern Central en relació al conjunt de les pensions mínimes s'incrementi per sobre de
l'IPC, perquè les seves quanties siguin superiors al límit de pobresa. Les quanties de les pensions no
contributives i les del SOVI estan pròximes al límit de pobresa severa; així doncs, és urgent el seu
increment.
8è - Que el Govern Central procuri per la recuperació del poder adquisitiu perdut pel conjunt de les
pensions des l'any 2011.
9è - Recuperació del nivell existent el 2011 del Fons de Reserva per poder afrontar la pressió que el
sistema de pensions tindrà amb motiu de la incorporació de la generació del baby boom (els nascuts
entre 1958 i 1978); i supressió de la normativa legal imposada que ha permès retirar del Fons de
Reserva més del 3% inicialment previst, i que qualsevol retirada superior al 3% hagi de ser objecte
d'acord en el Pacte de Toledo.
10è – Que que el Govern Central en relació a les polítiques actives d'ocupació consistents en
deduccions en les cotitzacions siguin finançades des de la fiscalitat general.
11è - Que el Govern Central no proposi cap reforma del Sistema de Seguretat Social sense previ
acord del Pacte de Toledo i els agents socials.

12è – Donar trasllat d’aquesta moció a tots els ajuntaments de la comarca de la Selva per tal que,
també, sigui aprovada.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ens ha arribat per via de la ACM i la Diputació de Girona. En aquesta moció, és posa de manifest
l'incompliment del pacte de Toledo relatiu a les pensions que es va signar l'any 1995. Aquest pacte
establia un full de ruta per assegurar la continuïtat de les pensions i les futures prestacions, però a
hores d'ara el fons de pensions està completament esgotat, hi han també una sèrie de problemes
afegits com són la iniquitat de les pensions que cobren homes i dones i també un pacte que s’havia
fet entorn a les pensions de viudetat no s'està complint. Aquesta moció, fa un repàs de tots aquests
incompliments que s'han anat agreujant amb la crisi econòmica. El que demanem és que el govern
torni a reunir tots els agents implicats en el pacte de Toledo, els agents socials i que estudien
mecanismes que permetin aplicar de forma permanent i que garanteixin la sostenibilitat financera
del sistema de la seguretat social, que és cerquin els mecanismes per superar l'efecte negatiu en
els actuals pensionistes que té i tindrà l'aplicació de la Llei 23/2013, per la qual està regulada el
Sistema de Pensions. També que el Govern apliqui la Llei 27/2011, sobre actualització, adequació
del Sistema de Seguretat Social. Que es crei un nou marc de relacions laborals, pactat. Que el
Govern Central incrementi gradualment del Salari Mínim Interprofessional perquè, en una
legislatura, sigui equiparable al 60% del salari mitjà, segons recomana la Carta Social Europea. Que
apliqui la igualtat entre dones i homes. Que en relació al conjunt de les pensions mínimes
s'incrementi per sobre de l'IPC, perquè les seves quanties siguin superiors al límit de pobresa. Les
quanties de les pensions no contributives i les del SOVI estan pròximes al límit de pobresa severa;
per tant, és urgent el seu increment. Que el Govern procuri per la recuperació del poder adquisitiu
perdut pel conjunt de les pensions des l'any 2011. Recuperació del nivell existent el 2011 del Fons
de Reserva per poder afrontar les pensions en el futur, perquè aquí s'ha perdut, més que perdut s'ha
esgotat 65.000.000€ en 5 anys. Finalment que el Govern Central en relació a les polítiques actives
d'ocupació consistents en deduccions en les cotitzacions siguin finançades des de la fiscalitat
general. I que no es proposi cap reforma del Sistema de Seguretat Social sense previ acord del
Pacte de Toledo i els agents socials. I donar trasllat d’aquesta moció a tots els ajuntaments de la
comarca de la Selva per tal que, també, sigui aprovada.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, sobre aquesta proposta hi estem d'acord ja que la gent gran són els que més els costa
arribar a finals de mes. Però, fins que no se sàpiga el dia que és compleixi aquesta moció, no se si per
part dels Ajuntaments podríem ajudar a la gent gran jubilada que té pocs recursos envers les
auditories i parlar amb les empreses de l'aigua del gas i de la electricitat per tal que fessin una rebaixa
o un altre tipus d'acció per la gent més danyada sempre i quan és referissin a una família amb pocs
recursos. Ja sabem que l'assistenta social i a partir de la Marta ja es fan aquests tipus actuacions. Jo
crec que tindria d'estendre a tota aquesta gent que guanya molts diners com he dit ara, l'aigua, l'aigua
no tant però el que es gas i electricitat que són elements de primera necessitat. Ha veure si es podria
«apretar» aquesta gent perquè tinguessin mirament per la gent que cobra poc de la jubilació.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
A nivell de gas i electricitat no hi pot entrar l'Ajuntament d'Anglès, però si que hi han tarificacions
socials en funció dels recursos que te cada família, siguin gent gran o no gent gran, però en aquest cas
a la gent gran que és a la que més afecta, i, també parlava l'Àstrid de pensions contributives que no és
només per a la gent gran i referent a l'aigua que és on si que pot fer alguna cosa l'Ajuntament, doncs
varem aprovar en un ple de finals de l'any passat la nova tarificació de l'aigua on per primera vegada

hi ha una tarificació social que és el 50% del cost de la tarificació normal i on també hi havia
l'aportació de 1.500 € de bonificació social directament per la gent ja ha passat més enllà del tema de
necessitat pel tema que li bonifiquin la quota i d'altra banda com deies hi han unes partides a traves de
serveis socials que directament l'Ajuntament hi destina.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i
Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané, PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich; CUP (1):
Sergi Riera Sau.

14.TEMA: Moció per donar suport al cofinançament de les escoles bressol municipals.

Vist la proposta de moció presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
=»Antecedents de fet
El Parlament de Catalunya va aprovar la llei 5/2004 que a través d’una iniciativa legislativa popular
creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat pública. Aquesta llei tenia la intenció de
fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real i reforçar la idea que
l’educació en la petita infància, entre el naixement i els 3 anys, era clau pel bon desenvolupament de
les persones.
A la pròpia Llei d’Educació es reconeixia les escoles bressol o llars d’infants com a part de l’educació
infantil amb un objectiu molt clar:
“...L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants
durant els primers anys de vida, a l’ inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els
efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural...L’etapa d’educació
infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els zero i els tres anys
d’edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys d’edat...Durant l’educació
infantil s’ha d’assegurar la detecció precoç de les necessitats educatives específiques i de les
manifestacions evolutives que puguin indicar un risc de trastorn dels alumnes, que han de rebre una
atenció ajustada a llurs característiques singulars....” (Article 56).
El Departament d’Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la complexitat i les
característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als ajuntaments per
tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. En aquest sentit el 19 de
novembre de 2010 es va signar un Acord Marc entre la Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ ACM
referent al finançament sostenible de les places públiques de les llars d’infants de titularitat
municipal i s’establia una aportació de la Generalitat de 1800€ per alumne per al curs 2010-11.
L’acord preveia que el cost de les Escoles Bressol Municipals es cobriria de manera similar entre les
famílies, els ajuntaments i el Departament d’Educació. Per la qual cosa 1/3 del cost havia d’estar
finançat per la Generalitat: 1800€. Segons aquests acords la Generalitat havia de finançar amb
1800€ el curs 2011-12. No ho va fer i es va plantejar anar passant de 1800€ a 1600€ fins a

1300€, i el 2012 es va amenaçar amb 1000€ per acabar en els 875€/alumne.
A partir del curs 2012-13 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals passa a ser una
suplència espontània de les Diputacions. De 2012 fins a 2017rila Diputació de Girona aporta
aproximadament uns 5,4 milions anuals per la finançament de les Llars d’Infants de la demarcació
de Girona. Cal no oblidar que aquests ja eren recursos adreçats als municipis, perquè surten de
projectes i programes de suport al món local que es deixen de fer.
En aquest context els ajuntaments van optar per internalitzar el cost que va deixar de cobrir la
Generalitat, traspassar-ne una part a les famílies en forma d’increment de quotes i, en alguns casos,
compensar-ho amb la introducció de sistemes de tarifació social o bonificacions en funció de la
renda familiar.
El setembre de 2014, 36 municipis van iniciar un recurs Contenciós Administratiu contra la
Generalitat pel finançament de les Escoles Bressol per recuperar els recursos pactats el 2005 i el
2010 i percebre els imports corresponents als cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15.
Els darrers Governs de la Generalitat no han estat prou sensibles a les necessitats educatives del
nostre país, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern al sosteniment de les escoles
bressol del les accions més perjudicials per a la preservació del dret a l’educació.
Fruit del procés de prova d’aquesta demanda col·lectiva, la Generalitat de Catalunya va fer arribar,
mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, un certificat sobre el destí
de la partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya adreçada al pagament dels convenis
d’escoles bressol municipals de 2012, 2013 i 2014. L’argument del Departament va ser: “ la
necessitat de transferir l’ import de la partida (D/4600007/421A) de funcionament de llars d’infants
municipals a altres partides del pressupost per al pagament d’actuacions prioritàries del
departament”. L’any 2012 es van transferir 42.759.435,99€ pel pagament de la nòmina delegada
dels Concerts Educatius i 39.000.000€ l’any 2014.
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó tant als ajuntaments
que van practicar una actuació judicial individualitzada, com els que van formular la demanda
col·lectiva en el contenciós plantejat contra la Generalitat de Catalunya per al finançament de les
escoles bressol, i que obliga a la Generalitat a abonar als ajuntaments les quantitats deixades de
percebre per al sosteniment de les llars d’infants municipals.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 5 d’abril de 2018
De l'alcaldessa, Sra Astrid Desset Desset, proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
1. Instar al nou govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre amb caràcter general els
compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i que s’incorpori al
proper pressupost de 2018 les consignacions concretes amb habilitació de fons suficients per a la
regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a les administracions locals des del
curs 2012-2013.
2. Que la Diputació de Girona faci el càlcul de la totalitat de l’ import que hauria d’abonar el
Departament d’Ensenyament, en concepte de retorn, de l’avançament de les quantitats
provisionades en els programes de suport a les llars d’infants municipals i exigeixi la seva
transferència.Secretari
3. Demanar al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, l’elaboració d’una nova proposta de
corresponsabilització de costos i de sosteniment, i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars

d’infants de titularitat municipal, per al proper curs, que inclogui el compliment de la Llei 5/2004 de
9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació i el
principi de suficiència financera.
4. Instar el Govern de l’Estat a recuperar la línia de subvencions que en el seu moment existia per
finançar l’escolarització de 0 a 3 anys.
5. Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, als ens locals de la demarcació de Girona i a les entitats municipalistes de
Catalunya.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Els antecedents són que l'any 2010 és va signar un acord amb la Generalitat del FMC i ACM per fer
el finançament de les classes públiques de les llars d’infants per tal que sigui sostenible i en aquest
acord la Generalitat es comprometia a una aportació de 1800€ per alumne per al curs 2010-11.
L’acord preveia que el cost de les Escoles Bressol Municipals es cobriria de manera similar entre les
famílies, els ajuntaments i el Departament d’Educació. Per la qual cosa la Generalitat: es
comprometia a aportar ⅓ de l'acord, però aquest acord finalment no es va complir i per problemes
financers de la Generalitat i durant l'any 2011-12 ja va passar de 1800€ a 1600€ després el 2012
es va amenaçar amb 1000€ per acabar en els 875€/per alumne.
En aquesta moció s'explica que també hi han alguns ajuntaments que varen interposar un recurs i
que l'estan guanyant per tal que la Generalitat faci l'aportació d'aquests anys . Els ajuntaments que
no han anat en contra de la Generalitat si que estan tirant endavant accions per demanar que la
Generalitat ho revisi i que faci les aportacions que puguin i de la manera que puguin. Bàsicament
aquest seria el resum.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres també, llegida la moció i tal com dèiem amb els companys i companyes del grup, sempre
s'havia parlat del 33, 33, 33, i la administració en aquest cas sempre ha anat minvant els recursos.
Si aquesta moció s'aprova, esperem que si que s'aprovi, doncs aquests diners aniran a l'Ajuntament,
però també és repartiran amb els pares que varen pagar més en el seu moment.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, es clar, serà a repartir i se suposa que permetrà que les properes quotes siguin menys costoses.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Dic, els pares d'altres cursos.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, no podem revertir .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, era el dubte que ens quedava.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
A veure com pot assumir també la Generalitat, com a mínim si al curs vinent pogués.
Pren la paraula la senyora interventora:
No son fermes les sentències encara, no crec que és pugui.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, és un dubte que ens quedava, en Callís m'ho va dir, el que passa és que no ha pogut venir i jo no
em sé expressar com ell.
Pren la paraula la senyora interventora:
No, crec que es pugui recuperar. Primer no es va fer el recurs en el seu moment, segon els que
varen fer els recursos encara no tenen les sentències fermes i encara que es recuperin, mai es
podrà recuperar tot el cost, jo crec que tot això per a l'Ajuntament serà dificilíssim!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Però estem d'acord amb la moció aquesta.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i
Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané, PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich; CUP (1):
Sergi Riera Sau.

15TEMA: Moció per l’alliberament dels presos polítics, retorn dels exiliats i a la denúncia de la
deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.

Vist la proposta de moció presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
=»Antecedents de fet
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano Rajoy
i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva contra els
catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els
drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble
català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres
legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i
negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els
annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels
principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del
President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat
internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i amb
més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables en
qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent
que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des del

món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant
les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho
molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble,
del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i,
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes,
feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles Puigdemont,
Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim
Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i
Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament
dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la
causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita
dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 5 d’abril de 2018
Per tots aquests motius, l'alcaldessa, Sra Astrid Desset Desset, proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras,
Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont, Clara
Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del
respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel
seu lliure exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els
tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets
polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una
dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el
respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la
democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament de
Catalunya.
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger
Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a la plataforma
“Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la
convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.

VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a
l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present
moció.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Tots som coneixedors de la situació actual i del que està succeint, aquesta moció bàsicament és per
demanar la llibertat immediata de tots els presos polítics i el retorn dels consellers i polítics catalans
exiliats, la garantia i garantir el respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense
veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. Declarar la vulneració de les llibertats de
les persones, recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de
la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per
part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. Denunciar l’evident manca de
separació de poders a l’estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de
comunicació per part de l’estat. Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant
accions pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. Instem a totes les entitats a
defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims
representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya. Finalment Atenent a la crida
del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, aquest ajuntament vol mostrar el seu
suport la crida unitària i a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius
“la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la
ciutadania. Aquesta moció, finalment es comunicaria al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del
Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans
(ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI).
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ens varem llegir amb molta cura la proposta que ha exposat l'alcaldessa, val a dir, que el nostre
grup és un grup apolític sense cap mena de representació al Parlament de Catalunya i que no
seguim cap directiva de cap partit polític. Sobre l'alliberament dels presos, el nostre grup tenim
antecedents familiars, tenim l'avi de l'Anna Carrillo, va estar empresonat pel general Franco i va
tenir que marxar a França, L'avi de la Montserrat Garriga que també va estar empresonat, però va
tenir la sort de fugar-se, el meu pare que va tenir que anar al camp de concentració d'Argelers i per
l'altra banda vaig tenir el meu padrí que el P.O.U.M o la U.G.T. no ho tinc exactament apuntat el
varen posar en una txeca. Que era una presó, ja veieu que a les nostres famílies hi havia d'un costat
i d'un altre, nosaltres inclús quan parlava amb el meu pare i el meu oncle, deien que era millor fer el
cos a cos, anar a l'estranger que estar en una presó. Nosaltres, a la moció que ha presentat
l'Alcaldessa hi votem a favor perquè no veiem correcte aquesta manera d'actuar i a més havent
tingut precedents i sabent el que comporta .
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i
Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané, PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich; CUP (1):
Sergi Riera Sau.

16.TEMA: Ratificar el Decret 116 d’encàrrec de la defensa jurídica de les actuacions Concurs de
creditors 445/2002.

Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
«=Antecedents de fet
Vist el decret 116 de 2 de març de 2018, que literalment diu:
=»DECRET D’ALCALDIA núm. 116 De 2 MARÇ del 2018
Identificació de l’expedient
Encarregar la defensa jurídica i direcció lletrada a la lletrada municipal.
Antecedents
1. Al Jutjat de primera instància núm.3 de Santa Coloma de Farners se substancia el Concurs de
creditors 445/2002 demandat per l'entitat mercantil Buretex SA.
2. Vist que l'anterior lletrada municipal que havia comparegut en nom de l'Ajuntament en les
esmentades actuacions, la Sra. Rut Sanchez Garrido, ja no presta els seus serveis en aquesta
Corporació.
3. Vist que l'encàrrec de la direcció lletrada a l'advocat Tomas Gui Mori es va realitzar únicament per
la fase de l'incident concursal, que va finalitzar amb la sentència favorable núm. 288/2016, de 8 de
novembre de 2016, dictada per l'Audiència provincial.
Fonaments de dret
Primer.- D'acord amb allò establert a l'article 54.4 del RDL 781/1986, de 18 d'abril i en l'article 551
de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, la representació i defensa en judici dels
ens locals correspondran als Lletrats que serveixin en els Serveis Jurídics dels mateixos, excepte que
designin Advocat col·legiat que els representi i defensi.
Per tot l'exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc conferides,
DECRETO
PRIMER.- Encarregar la defensa jurídica de l'Ajuntament d'Anglès en les actuacions Concurs de
creditors 445/2002 demandat per l'entitat mercantil Buretex SA., a la Lletrada municipal, Eugènia
Iglesias Berini, Tècnica d'Administració General dels serveis jurídics i funcionària de carrera, per tal
que en nom de l'Ajuntament comparegui en l'esmentat procés.
SEGON.- Notificar el present acord a la lletrada i donar-ne trasllat al Jutjat de Primera Instància
núm.3 de Santa Coloma de Farners a través del Procurador.
TERCER.- Ratificar el present acord en el proper Ple que se celebri.»=
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, previ dictamen de la

comissió informativa corresponent, l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR el DECRET D'ALCALDIA núm. 116 de 2 de març de 2018 d'Encàrrec de la
defensa jurídica i direcció lletrada a la lletrada municipal.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.»
INTERVENCIONS::
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquí com sabeu hi ha un concurs de creditors per a la empresa BURETEX. Abans hi havia una altra
lletrada que portava el tema, ara tenim la lletrada municipal, Geni Iglesias que se li ha assignat
aquesta defensa. El seguiment immediat de la defensa.
Pren la paraula la senyora secretària que llegeix els acords:
Ratificar el decret d'alcaldia núm. 161 de 2 de març de 2018 d'Encàrrec de la defensa jurídica i direcció

lletrada a la lletrada municipal. Encarregar la defensa jurídica de l'Ajuntament d'Anglès en les
actuacions Concurs de creditors 445/2002 demandat per l'entitat mercantil Buretex SA., a la
Lletrada municipal, Eugènia Iglesias Berini, Tècnica d'Administració General dels serveis jurídics i
funcionària de carrera, per tal que en nom de l'Ajuntament comparegui en l'esmentat procés.
Notificar el present acord a la lletrada i donar-ne trasllat al Jutjat de Primera Instància
núm.3 de Santa Coloma de Farners a través del Procurador. Ratificar el present acord en
el proper Ple que se celebri.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i
Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané, PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich; CUP (1):
Sergi Riera Sau.

17.TEMA: Donar compte de l’aprovació per JGL de la certificació NÚM.3 de les obres d'ampliació de
voreres – actuació núm.1 Projecte de Millora del Nucli Antic.

Es dóna compte de l’aprovació per JGL de la certificació NÚM.3 de les obres d'ampliació de voreres
– actuació núm.1 Projecte de Millora del Nucli Antic., que literalment diu:
=»Antecedents
1. Vist l'expedient de contractació de les obres d’ampliació de voreres del Barri Antic (actuació núm.
1) la societat ARTíFEX INFRAESTRUCTURES, SL, amb NIF B65675365, va resultar l’adjudicatària de
les obres per un import total de 341.434,17€ (282.177,00 + 59.257,17€ IVA ).
2. Vista la certificació d'obra núm. 3 presentada per la mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SL
amb data 31 de desembre de 2017 i RE núm. 0170-1, en duplicat exemplar, per un import de

32.430,04€, corresponent a les obres realitzades durant el mes de desembre de 2017. S'adjunta la
factura núm. 00935 pel mateix import i data 31 de gener de 2018.
3. Vista la conformitat del tècnic director de l'obra Sr. Joaquim Pla Ros, al pagament de la
certificació, de data 31 de desembre de 2017.
4. Vist l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 1 de març de 2018, relatiu a
la certificació d’obra núm. 3 presentada per la mercantil Artifex Infraestrures, SL.
5. Atès que l’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres de
l’ampliació de les voreres del Barri Antic és la Junta de Govern, per delegació d’acord de Ple de 30 de
maig de 2017.
Fonaments de dret
Per acord de Ple de 30 de maig de 2017, es va delegar a la Junta de Govern Local la competència
per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres de pavimentació del carrer Molí i
ampliació de voreres, (Pla de Barris) com a òrgan de contractació

La Junta de Govern local d’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm. 3 de data 31 de desembre de 2017 per un import de
32.430,04€ IVA inclòs corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a la
mateixa i reconèixer l'obligació de la despesa a l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost ordinari vigent.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat al departament d'intervenció, al de
subvencions i als SSTT municipals.
Tercer.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es celebri.»
Per tot això, es dóna a compte al Ple:
ÚNIC.- Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 15 de març de 2018 d'aprovació de la
certificació NÚM.3 de les obres d'ampliació de voreres – actuació núm.1 Projecte de Millora del Nucli
Antic.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
La certificació d'obra nº3 de data 31 de desembre de 2017. Les obres estan executades i l'import es
de 32.430,04 € iva inclòs.
18.TEMA: Donar compte de l’aprovació per JGL de la certificació NÚM. 4 de les obres d'ampliació de
voreres – actuació núm.1 Projecte de Millora del Nucli Antic

Es dona compte de l’aprovació per JGL de la certificació NÚM. 4 de les obres d'ampliació de voreres
– actuació núm.1 Projecte de Millora del Nucli Antic,que literalment diu:

=»«Identificació de l’expedient
Aprovació de la certificació NÚM. 4 de les obres d'ampliació de voreres – actuació núm.1 Projecte de
Millora del Nucli Antic.
Antecedents
1. Vist l'expedient de contractació de les obres d’ampliació de voreres del Barri Antic (actuació núm.
1) la societat ARTíFEX INFRAESTRUCTURES, SL, amb NIF B65675365, va resultar l’adjudicatària de
les obres per un import total de 341.434,17€ (282.177,00 + 59.257,17€ IVA ).
2. Vista la certificació d'obra núm. 4 presentada per la mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SL
amb data 31 de gener de 2018 i RE núm. 0724-2, en triplicat exemplar, per un import de
32.643,04€, corresponent a les obres realitzades durant el mes de gener de 2018. S'adjunta la
factura núm. 00966 pel mateix import i data de 19 de febrer de 2018.
3. Vista la conformitat del tècnic director de l'obra Sr. Joaquim Pla Ros, al pagament de la
certificació, de data 31 de gener de 2018.
4. Vist l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 1 de març de 2018, relatiu a
la certificació d’obra núm. 4 presentada per la mercantil Artifex Infraestrures, SL.
5. Atès que l’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres de
l’ampliació de les voreres del Barri Antic és la Junta de Govern, per delegació d’acord de Ple de 30 de
maig de 2017.
Fonaments de dret
Per acord de Ple de 30 de maig de 2017, es va delegar a la Junta de Govern Local la competència
per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres de pavimentació del carrer Molí i
ampliació de voreres, (Pla de Barris) com a òrgan de contractació
La Junta de Govern local adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm. 4 de data 31 de gener de 2018 per un import de
32.643,04€ IVA inclòs corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a la
mateixa i reconèixer l'obligació de la despesa a l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost ordinari vigent.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat al departament d'intervenció, al de
subvencions i als SSTT municipals.
Tercer.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es celebri.»
Per tot això, es dóna a compte al Ple:
ÚNIC.- Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 15 de març de 2018 d'aprovació de la
certificació NÚM. 4 de les obres d'ampliació de voreres – actuació núm.1 Projecte de Millora del Nucli
Antic.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquí l'import és de 32643,04 €.

19.TEMA: Donar compte de l’aprovació per JGL de la Modificació del contracte d'obres d'ampliació de
voreres i dels preus contradictoris P-1 a P-9.

Es dona compte de l’aprovació per JGL de la Modificació del contracte d'obres d'ampliació de voreres
i dels preus contradictoris P-1 a P-9., que literalment diu:
=»Identificació de l’expedient
Modificació del contracte d'obres d'ampliació de voreres i dels preus contradictoris P-1 a P-9.
Antecedents
1. Per acord la Junta de Govern Local del dia 20 de juliol de 2017 es va adjudicar el contracte de les
obres de Millora del Nucli Antic d'Anglès – Lot 1. Ampliació de Voreres-, a la mercantil Artífex
Infraestructures, SL, per un preu de 282.177,00 € + 21% IVA, i un termini d'execució de 6 mesos.
El preu de licitació era de 451.436,17€, més l'IVA corresponent.
2. Mitjançant Informe de data 12 de gener del 2018, la Direcció facultativa de l'obra presenta
proposta de preus contradictoris del P-1 al P-9, i que es justifica tal com es transcriu a continuació:
«En conjunt son un total de 9 preus contradictoris enumerats de P-1 a P-9, quina justificació és la
que segueix :
Les partides de P-1, P-2, P-5, P-6 i P-7 son aquelles necessàries per l’execució del creuament
soterrat de les línies de Baixa Tensió, d’acord amb la petició expressada per aquest Consistori en els
reunions prèvies a l’inici de les obres, seguint els criteris reflectits en l’estudi de Juny de 2017 de la
companya subministradora Endesa.
Les diverses partides són preus complexes del conjunt total d’operacions i treballs per l’execució de
les rases, la implantació del conducte/s i el reblert posterior pels diferents supòsits de seccions de
rasa i tipologia del subsòl (P-1 i P-2); així com treballs complementaris de protecció i encreuaments
amb altres serveis (P-5) i possibles afectacions a serveis existents (P-6). Finalment, la partida P-7
estableix el preu unitari per la operació de restitució del paviment de còdols afectat per la obertura
de les rases d’encreuament
Les partides de preu contradictori P-3, P-4 i P-9, s’han previst per l’execució dels treballs
d’implantació del traçat la xarxa soterrada de Telecomunicacions i els seus creuaments necessaris,
d’acord amb la petició expressada per aquest Consistori en els reunions prèvies a l’inici de les
obres.
Ambdues partides contemplen l’execució de rases, col·locació d’un tritub de 3x40mm i el seu
rebliment en dos supòsits de subsòl, camí de trànsit (P-3) o terreny rocós (P-4). Les arquetes de
connexió per encreuaments estan previstes en el preu contradictori núm 9 (P-9)
Finalment, la partida P-08 preveu el cost de la col·locació temporal de dos semàfors sincronitzats
entre la Plaça de la Vila i el final del c/d’Avall, per qüestions de seguretat vial d’acord amb la petició
expressada per aquest Consistori.
En fulls annexes s’acompanya la relació de preus contradictoris, amb els quadres de preus núm 1 i
la fulla de justificació de preus, on es pot observar la conformació de les partides d’obra i els seus

descomposats amb l’expressió dels seus preus unitaris
Cal assenyalar que tots els preus contradictoris proposats s’han configurat a partir dels preus de mà
d’obra, maquinaria i materials contemplats en els quadres de preus del projecte inicial
Finalment, cal dir que els preus proposats són PEM, o sigui, Preus d’Execució Material, als quals
se’ls hi ha d’aplicar el 19% de BI i DG, l’IVA vigent i la corresponent Baixa d’Adjudicació per tal
d’arribar al PEC, o sigui Preu d’Execució Contracta, a aplicar en les certificacions d’obra que
s’esdevinguin.
i per tant, PROPOSO :
Que a la vista de les consideracions exposades, s’estimi favorablement la proposta de preus
contradictoris per l’obra esmentada, i es formuli la corresponent Acta de Preus Contradictoris,
d’acord amb el procediment reglamentàriament establert»
3. La proposta de preus contradictoris va ser notificada al contractista en data 8 de març de 2018,
sense que dintre del termini conferit de tres dies hagi presentat al·legacions en contra, per la qual
cosa es poden aprovar.
4. Consta a l'expedient informe jurídic de data 15 de març de 2018 favorable a l'aprovació de les
modificacions de contracte proposades per trobar-se en els supòsits previstos en el PCAP i a l'article
107 i no superar els límits quantitatius establert, així com els preus contradictoris proposats per la
Direcció facultativa de l'obra en data 12 de gener de 2018, ja que en el termini d'audiència el
contractista no ha manifestat oposició al respecte.
Fonaments de Dret
Primer.- D'acord amb els articles 234, 219 i 105 de la Llei de contractes del sector públic estableix
que són obligatòries pel contractista les modificacions de contracte per causes que siguin previstes
en el plec de clàusules o a l'anunci de licitació; o bé responguin a les causes específiques de l'article
107.
La Clàusula 32 de les que regeixen el present contracte d'obres estableix com a causes de
modificació del contracte:
«a) D'acord amb el que es concreta en la clàusula 0 d'antecedents d'aquest PCAP i donada la
consideració de BCIN del nucli antic de l'àmbit on es realitzaran les obres objecte d'aquest
contracte, si durant la realització dels treballs queden al descobert o apareixen restes
arqueològiques que requereixin un tractament especial per a la seva preservació.
b) Que durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte, quedin al descobrert les xarxes de
serveis i que es comprovi que aquestes estan malmeses, obsoletes o deteriorades i sigui necessari
realitzar treballs de reparació, millora o substitució parcial o total en els trams de vials públics
objecte de les obres del contracte d'aquest procediment.
El límit de les modificacions previstes en el apartats anteriors serà com a màxim del 50% del import
d'adjudicació d'aquest contracte.
c) La substitució, increment o disminució d'unitats d'obra previstos, o les no previstes, d'acord amb
el contingut de l'article 234.1 i 234.2 del TRLCSP.
A part de les causes indicades, el contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en
els supòsits de l’article 107 TRLCSP i en forma prevista en l’article 108 TRLCSP, d’acord amb
l’article 219 del dit text legal, tenint en compte allò que preveu l’article 296 TRLCSP en relació a la
modificació del contracte de subministrament.»

Segons informa la direcció facultativa, les modificacions relatives al soterrament del servei de baixa
tensió i el servei de telecomunicacions (P01-P09), es poden incloure dintre de la causa prevista en la
clàusula 32.a del PCAP, de manera que les noves partides que s'han de valorar amb els preus
contradictoris tindran el límit del 50% del preu d'adjudicació, import que segons informe del tècnic
municipal no se supera.
Pel que respecta a la nova partida P-08 en concepte de col·locació temporal de dos semàfors
sincronitzats entre la Plaça de la Vila i el final del c/d’Avall, per qüestions de seguretat vial d’acord
amb la petició expressada per aquest Consistori, entraria dintre de les causes no previstes en el
contracte però justificable per la concurrència de la causa e) de l'article 107 de la Llei de contractes:
necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, de
seguretat o d'accessibilitat aprovades amb posterioritat a l'adjudicació. Les modificacions derivades
d'aquesta causa no podran alterar les condicions essencials de la licitació i adjudicació del
contracte, de manera que no poden superar el límit econòmic del 10% del preu d'adjudicació,import
que segons informe del tècnic municipal no se supera.
La Junta de Govern Local, adopta el següent
ACORD
Primer.- Aprovar els preus contradictoris P1 a P9 apareguts en l’obra Millora del Nucli Antic d'Anglès
– Lot 1. Ampliació de Voreres-, d’acord amb el detall, import i justificació que apareixen a l’informe
justificatiu d’aquells preus emès per la Direcció facultativa de les obres de data 12 de gener de
2018, i conformat per l'arquitecte municipal, sense que l'adjudicatari hagi formulat oposició en fase
d'audiència.
Segon. Disposar que, de conformitat amb l’art 146.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s'aprova Reglament General de la llei de contractes de les administracions públiques els
nous preus es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte.
Tercer. Aprovar la modificació del contracte adjudicat per resolució de Junta de Govern Local del dia
20 de juliol de 2017, per a l’execució de les obres de Millora del Nucli Antic d'Anglès – Lot 1.
Ampliació de Voreres- per incloure les noves necessitats aparegudes, a les partides que han suposat
l’aparició de preus contradictoris, per import de 37.232,50 euros.
Quart. Determinar que, d’acord amb l’informe emès per la direcció facultativa l’aparició i aprovació
dels preus contradictoris suposa un increment en el total del preu d’adjudicació de les obres, d'un
17,445%.
Cinquè. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1532 61901 per
import de 37.232,50 euros.
Sisè.- Donar comptes del present acord a la propera sessió plenària que se celebri.
Setè.- Notificar aquesta acord als interessats per al seu coneixement i als efectes escaients amb
expressió dels recursos a que tinguin dret.»
Per tot això, es dóna a compte al Ple:
ÚNIC.- Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 15 de març de 2018 d'aprovació de la
modificació del contracte d'obres d'ampliació de voreres i dels preus contradictoris P-1 a P-9.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquí hi han hagut unes modificacions a ARTIFEX en la ampliació de voreres hi han hagut despeses, que
no estaven previstes. Com sabeu en aquestes obres sempre sorgeixen temes derivats de serveis
bàsicament, són temes odontològics que no es poden preveure amb antelació per tant la llei ens diu
que hem de negociar aquests preus. Els serveis tècnics se'ls han mirat, han fet els informes pertinents i
finalment és proposa l'aprovació d'aquests preus contradictoris i això és va fer en junta de govern.

20.TEMA: Donar compte del Decret 150 de liquidació del pressupost 2017.

Es dona compte del Decret 150 de liquidació del pressupost 2017, que literalment diu:
=»DECRET NÚM 150/2018 DE DE MARÇ
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ EXERCICI 2017

ATÈS, que per la Intervenció ha estat format l’expedient de liquidació del Pressupost General de l’exercici de
2017, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Hisendes Locals, de 5 de març, i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.

ATÈS, que és facultat d’aquesta Alcaldia, a tenor del què disposa l’article 90 del Reial Decret 500/1990,
l’aprovació d’aquest tipus d’expedient, havent estat emès el preceptiu informe per la Intervenció Municipal.
Vistos els informes d’Intervenció 4/2018 i 5/2018
RESOLC:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de
2017, conforme al següent detall del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria:
RESULTAT PRESSUPOSTARI

DRETS RECONEGU- OBLIGACIONS
TS NETS
NETES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
(a+b)

RECONEGUDES AJUSTAMENTS RESULTAT PRESSUPOSTARI

4.818.267,89

3.396.691,98

1.419.575,91

241.162,18

695.019,19

-453.857,01

5.059.430,07

4.093.711,17

965.718,90

685.039,32

-685.039,32

685.09,32

-685.039,32

4.778.750,49

280.679,58

c. Actius financers
d. Passius financers
2. TOTAL OPERACIONS
(c+d)

FINANCERES

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
AJUSTOS

5.059.430,07

3. Crèdits gastats finaçats amb romanent de tresorería per
despeses generals

63.781,90

4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

289.130,16

5. Desviacions de finançament positives del exercici

151.937,05

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)

200.975,01

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ( I
+ II)

ROMANENT DE TRESORERIA

481.654,59

IMPORTS

1. (+) Fons Líquids

2.044.836,89

2. (+) Drets pendents de cobrament

1.835.610,54

del Pressupost corrent

323.057,36

de Pressupost tancat

977.223,26

operacions no pressupostàries

535.329,92

3. Obligacions pendents de pagament

759.958,02

del Pressupost corrent

506.140,71

de Pressupostos tancats

116.522,44

de operacions no pressupostàries

137.294,87

4. Partides pendent d’aplicació

7.717,72

cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

6.641,87

pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

14.359,59

I. Romanents de tresoreria total ( 1 + 2 – 3 + 4 )

3.128.207,13

II. Saldos de dubtós cobrament

1.285.221,01

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals ( I - II - III )

716.235,82
1.126.750,30

SEGON.- DONAR compte al Ple del present Decret, remetent còpies de l’expedient a la Generalitat de
Catalunya i Delegació d’Hisenda de Girona, donant compliment al què disposen els articles 90 i 91
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
TERCER.- PROPOSAR, d’acord amb les condicions que estableix la base 13ena de les d’execució del
pressupost, la incorporació de romanents, mitjançant un expedient de modificació de crèdits en la
forma indicada a l’article 99 del Reial Decret 500/1990.«=
Per tot això, es dóna a compte al Ple:
ÚNIC.- Donar compte del Decret 150 de liquidació del pressupost 2017.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Dintre d'aquesta liquidació de pressupost, primer és el referent al resultat pressupostari hi ha un
informe d'intervenció, tenim que el total d'operacions no financeres del 2017 puja a 5.059.430,07 €
en quant a drets reconeguts en quant a obligacions reconegudes puja a 4.093.711,17 € per tant el
resultat pressupostari d'operacions no financeres és de 965.718,90 €. Les amortitzacions de préstecs
que arrosseguem puja a 685.039,32 €, això fa que el resultat pressupostari del exercici sigui de
280.679,58 €, a partir d'aquí, s'han d'aplicar uns ajustaments, hi han uns crèdits gastats finançats
amb romanent de tresoreria de l'any anterior que eren despeses que havien passat del 2016-2017
que pugen a 63.781,90 € i han unes desviacions de finançament negatives de l'exercici que pugen
289.130,16 €. que bàsicament són subvencions que encara no hem cobrat pel tema de les obres del
Pla de Barris, bàsicament. Tenim unes desviacions de finançament positives de l'exercici que puja a
151.937,05 bàsicament són subvencions que varem cobrar el 2017 que venien del 2016, la més
important era la ampliació de les naus de la Burés. Tot això, fa que el resultat ajustat sigui de
481.654,5 €. A nivell de romanent de tresoreria, dir-vos que la execució del pressupost si no tenim en
compte la partida d'inversions està aprop del 95% tant en ingressos com en despeses. El que si que a
nivell d'inversions és el que ens ha provocat aquest decalatge i una mica en resposta per al que
comentaves abans del perquè no hem inclòs altres obres, és perquè ja estava previst realitzar diferents
obres, però per endarreriments en licitacions i amb el termini d'execució s'han postergat en aquest
2018. Bona part de aquestes obres es tot el tema del Pla de Barris, la gespa del camp de futbol que
s'ha acabat de fer aquest any, ja està finalment instal·lada i diferents partides més que són les que
hem traspassat, per tant, no teníem partida pressupostària per fer més obres, el que passa que se’ns
han endarrerit les que corresponien del 2017. A nivell de romanent de tresoreria doncs el 1.126.000 €
que parlàvem és el romanent final que prové d'uns fons líquids de tancament d'any de 2.044.000 €. A
final d'any teníem 1.835.000€ pendents de cobrament, d'aquests molts provenen d'anys anteriors de
deute acumulada i obligacions pendents de pagament teníem 759.000 €, 506.000 € eren del 2017,
això, és perquè a finals d'any i començaments d'any hem fet moltes inversions hi havien moltes
factures que varen entrar al desembre i que s'han pagat a gener i febrer, ja han estat pagades, tot això,
al final fa aquest romanent de 1.126.750€. que és un resultat positiu, també és positiu. En aquest
sentit, ens hagués agradat més tenir totes les obres executades i el romanent hagués estat més baix,
però per temes de recursos, en aquest cas d'humans no econòmics, doncs no hem pogut enllestir-los
tots a banda d'això, a nivell d'estabilitat pressupostaria, continuem complint, continuem tenint resultats
positius de pressupostos i a nivell de la regla de la despesa, aquest any hem complert pels pèls, hem
tingut una variació de la despesa del 2,07 mentre que el topall estava al 2,10 per cent per tant l'hem
continuat complint però bastant al límit.
21 .TEMA: Donar compte de l’aprovació per JGL de 5 d’abril de 2018, ARRU

Es dona compte de l’aprovació de per JGL d’Adjudicació del contracte de la redacció de projecte i
execució d'obres de reforma dels habitatges del Carrer Fàbriques núm. 5-19 i 8-18 d'Anglès, que
literalment diu:
«Antecedents
1. El Ple de la corporació en la sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2017 va aprovar
l'expedient per a la contractació de la redacció de projecte i execució d'obres de reforma dels
habitatges del Carrer Fàbriques núm. 5-19 i 8-18 d'Anglès, aprovant a l'efecte els Plecs de clàusules
administratives particulars que hauran de regir-lo, amb un pressupost de licitació de 469.760,57 €,
IVA exclòs.

2. El Ple de la corporació en la sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2017 va delegar a la
Junta de Govern Local, la facultat de contractació d'aquestes obres, actuant com a òrgan de
contractació, inclosa expressament la facultat de resoldre els recursos de reposició interposats
contra els actes dictats per l'òrgan delegat. No obstant això, el Ple es reserva la facultat d'avocar en
qualsevol moment l'esmentada competència tot i trobar-se en tràmit de debat al si de la Junta de
Govern Local.
3. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida internament en data 05 de febrer de
2018 va qualificar la documentació administrativa dels sobres A, acordant concedir a
CONSTRUCCIONS LEINAD 2001, SL i CONATRUCCIONS J. PALLÀS, SL un termini de 3 dies per
esmenar el justificant de la garantia provisional per l'import correcte de 14.092,82 €.
4. En data 06 de febrer de 2018 CONSTRUCCIONS LEINAD 2001, SL i CONATRUCCIONS J. PALLÀS,
SL van procedir a efectuar l'esmena requerida.
5. Posteriorment, en data 15 de febrer de 2018, va procedir en acte públic prèviament anunciat al
perfil del contractant, a l'obertura dels Sobres B. Comprovada la inexistència de baixes anormals o
desproporcionades, els serveis tècnics municipals van emetre informe de puntuació de les ofertes,
en data 16 de febrer de 2018 segons el següent resultat:

En base a la puntuació atorgada, la Mesa de contractació ha proposat a l'òrgan de contractació
l'adjudicació del contracte a la següent empresa: PERE BOADA COMAS, SL per ser la proposta
econòmicament més avantatjosa, per un import de 350.000,00 € (IVA exclòs) i un termini d'execució
de 5 mesos; prèvia presentació de la documentació administrativa segons condicions del Plec.
6. La Junta de Govern Local celebrada el 27 de febrer de 2018, va procedir a realitzar el requeriment
de la documentació administrativa a l'empresa licitadora PERE BOADA COMAS, SL.
7. En data 15 de març de 2018 (RE: 1-2018-001052-2 i 1-2018-001022-1) l'empresa PERE BOADA
COMAS, SL ha presentat la documentació requerida, i la Mesa de contractació, reunida en data 19
de març de 2018, ha constatant que la documentació administrativa ha estat presentada dintre de
termini i d'acord amb la clàusula 17 del PCAP i per tant es pot procedir a l'adjudicació del contracte
de la redacció de projecte i execució d'obres de reforma dels habitatges del Carrer Fàbriques núm. 519 i 8-18 d'Anglès a l'empresa PERE BOADA COMAS, SL.
Fonaments de dret

Primer.- La competència per a l'adjudicació del contracte correspon a la Junta de Govern Local per
delegació del Ple de la Corporació Local, celebrat el 20 de desembre de 2017.
Segon.- Articles 151 i 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tercer.- En data 16 de febrer de 2018, els serveis tècnics municipals van emetre un informe en el
que es posa de manifest la inexistència de baixes anormals o desproporcionades.
Resolució
Per tot això, la Mesa de contractació proposa als membres de la Junta de Govern local, com a òrgan
de contractació l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Declarar vàlid l'acte de licitació.
Segon.- Aprovar la classificació de les proposicions admeses proposada per la Mesa de Contractació
i que consta en els antecedents d'aquest acord.
Tercer.- Adjudicar el contracte de la redacció de projecte i execució d'obres de reforma dels
habitatges del Carrer Fàbriques núm. 5-19 i 8-18 d'Anglès a l'empresa PERE BOADA COMAS, SL amb
NIF: B17320268, per ser l'oferta econòmicament més avantatjosa, pel preu de 350.000,00 €, més
73.500,00 € en concepte d'IVA, fent un total de 423.500,00 €, i una reducció del termini d'execució
de 4 mesos (per tant, el termini màxim d'entrega del projecte definitiu serà de 2 mesos, i el termini
d'execució de les obres serà de 5 mesos).
Quart.- Comprometre la despesa de 423.500,00 € com a preu del contracte amb càrrec a l'aplicació
1522 65000 «ARRU – CARRER FÀBRIQUES» del Pressupost municipal de l'exercici 2018 (AD:
220180001317).
Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils a
comptar de la notificació del present acord, comparegui a les oficines municipals per a la
formalització del contracte.
Sisè.- Facultar l'alcaldessa presidenta perquè en representació de l'Ajuntament d'Anglès formalitzi el
present contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.
Setè.- Posar a disposició dels licitadors no adjudicataris la documentació que acompanya les seves
proposicions, una vegada hagin transcorregut els terminis d'interposició de recursos contra l'acord
d'adjudicació sense que se n'hagin interposat.
Vuitè.- Procedir al retorn de la garantia provisional que, segons la clàusula 18.1 del PCAP s'extingirà
automàticament i serà retornada als licitadors immediatament després de l'adjudicació del
contracte.
Novè.- NOTIFICAR el present acord d'adjudicació a les empreses licitadores i PUBLICAR l'adjudicació i
formalització del contracte a la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i
al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya només la formalització.
Desè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè en el termini màxim de 10 dies naturals comptats
des de la formalització del contracte, presenti a l'Ajuntament el programa de treball.
Onzè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè en el termini màxim de 10 dies naturals des de la
notificació de l'aprovació definitiva del projecte a l'adjudicatari, presenti a l’Administració el Pla de
Seguretat i Salut en el treball.

Dotzè.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció, així com als serveis tècnics pel seu
coneixement i efectes oportuns.
Tretzè.- Comunicar al Departament de Tresoreria per tal que, d'acord amb el punt vuitè del present
acord, procedeixi al retorn de les garanties provisionals.
Catorzè.- Donar compte al proper Ple que se celebri.»=
Per tot això, es dóna a compte al Ple:

ÚNIC.- Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 15 de març de 2018 d'aprovació
d’adjudicació del contracte de la redacció de projecte i execució d'obres de reforma dels habitatges del
Carrer Fàbriques núm. 5-19 i 8-18 d'Anglès
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Com sabeu és va iniciar la licitació, en data 20 de desembre es va aprovar aquest expedient de
contractació i redacció del projecte i execució de obres. L'import de licitació era de 469.760,57 I.V.A.
exclòs. Posteriorment a 20 de desembre és va delegar en un ple a la junta de govern la facultat de
contractar aquestes obres com a vocals de contractació. De fet és el procediment que s'ha seguit,
abans s'havia recomanat des de secretaria i intervenció. Quan es varen obrir els sobres primer l'oferta
tècnica i després la econòmica, varem rebre 7 ofertes en total de les quals va resultar adjudicatària
l'empresa Pere Boada Comas per l'import de 350.000 € I.V.A. exclòs, era la oferta més avantatjosa
econòmicament i amb un termini d'execució de 5 mesos . Un cop verificat que reunia les condicions
per contractar-lo es va formalitzar la contractació en data 15 de març i finalment es posa a la mesa de
contractació el contracte . També és compromet la despesa de 423.500,00 € que és amb l'I.V.A. amb
càrrec a la partida pressupostària prevista al pressupost i a l'aplicació 152265000 ARRU carrer de les
Fàbriques . És facultà a l'alcaldessa per la representació de l'Ajuntament per formalitzar el contracte,
finalment es va publicar tota aquesta informació amb el perfil del contractant.

22 .TEMA: Donar compte de l’aprovació per JGL de 5 d’abril de 2018 Sobre la modificació del
contracte d'obres de pavimentació del carrer Molí i aprovació dels preus contradictoris P-1 a P-11.

Es dona compte de l’aprovació per JGL, que literalment diu:
Antecedents
1. Per acord la Junta de Govern Local del dia 20 de juliol de 2017 es va adjudicar el contracte de les
obres de Millora del Nucli Antic d'Anglès – Lot 2. Pavimentació del Carrer Molí -, a la mercantil Pere
Boada Comas, SL, per un preu de 147.000,00€, més 30.870,00€ en concepte del 21% d'IVA, que
fan un total de 177.870 € amb un termini d'execució de 6 mesos.
El preu de licitació era de 226.474,85 € més IVA, per tant la baixa va ser del 35,1%.
2. En data 16 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local, per delegació del Ple, va aprovar la
certificació d'obra núm.1 de data 8 de novembre de 2017 per un import de 11.133,78 € IVA inclòs.
3. Mitjançant acord de Junta de Govern de data 28 de novembre de 2017, i a proposta del
contractista, es va acordar l'aturada de les obres durant un termini màxim d'un mes, per manca de
definició del traçat de la xarxa d'alimentació per part de Fesa Encesa, així com la impossibilitat

d'executar la passarel·la perquè hi havia una construcció prèvia que ho impedia. Les obres van ser
represes el mes de gener de 2018.
4. Mitjançant Informe de data 12 de gener del 2018, la Direcció facultativa de l'obra presenta
proposta de preus contradictoris del P-1 al P-10, així com un informe de costos en el que es
reflecteixen també les partides a descomptar que tot i estar previstes en el projecte finalment no
s'han d'executar (13.203,74€).
5. Una vegada concedit el tràmit d'audiència al contractista aquest va sol·licitar una reunió amb els
serveis tècnics municipals, que va tenir lloc el dia 12 de març de 2018 en la que es van ajustar
alguns preus i se'n va incorporar un de nou, i en la que es van posar de manifest les dificultats en el
compliment del programa de treball sorgides a conseqüència de les troballes arqueològiques.
6. En data 21 de març de 2018 el Director facultatiu presenta la nova proposta dels 11 preus
contradictoris, el qual ha estat informat favorablement per l'arquitecta tècnica municipal en data 26
de març de 2018 que es transcriu:
«En relació a l’expedient del contracte d’obres del lot 2 de pavimentació del carrer Molí, incloses en
el projecte d’obres de Millora del Nucli Antic d’Anglès promogudes per l’Ajuntament, prèvia
audiència al contractista de les obres, el director de l’obra presenta informe de la nova proposta de
preus contradictoris convinguts, establint el cost dels mateixos tal com segueix :
1. Les partides de P1 a P7 corresponen a treballs de baixa tensió que malgrat estar inclosos en
el projecte global de Millora del Nucli Antic, redactat en data setembre de 2011, s’originen
en part per les modificacions introduïdes per l’actualització de l’estudi elèctric per part de la
companyia subministradora Endesa i per l’altra, en estar incloses en un altre lot (actuació 8)
de Renovació enllumenat i reposició de xarxes aèries del mateix projecte al assignar-los les
feines d’obra civil de canalització soterrament de línies elèctriques al contractista del mateix
àmbit d’obra, atesa la relació directe i afectacions en la coordinació i execució de forma
simultània.
2. Les partides de P-8 a P-9 corresponen als treballs de telecomunicacions no previstes en el lot
licitat, però sí inclòs dintre el mateix àmbit del projecte global, per la relació directe en la
coordinació i afectació en executar-se de forma simultània al igual que en el cas de baixa
tensió.
3. La partida P-10 correspon a la pavimentació de dos trams del carrer originats per la omissió
en els amidaments del projecte.
4. La partida P-11 correspon als treballs d’excavació manual en terreny compacte, derivades de
les troballes arqueològiques que no han permès la intervenció de maquinària.
El director de l’obra presenta justificació de preus de les partides a partir de preus unitaris relatius a
mà d’obra, maquinària i materials segons projecte, a excepció del paviment de pedra de la partida
P-10 per tractar-se d’un nou format acceptat per la D.F.
Finalment cal fer esment que els preus contradictoris presentats corresponen a preus d’execució
material (PEM), abans del 19% de B.I. i D.G., 21% iva i que no tenen aplicada la baixa d’adjudicació
presentada.
Examinats els preus presentats la tècnica que subscriu considera favorable la seva aprovació.»
7. En data 4 de març de 2018 la Tècnica d'Administració General emet informe amb els següents
raonaments de caràcter jurídic:
«Primer.- D'acord amb els articles 234, 219 i 105 de la Llei de contractes del sector públic estableix
que són obligatòries pel contractista les modificacions de contracte per causes que siguin previstes

en el plec de clàusules o a l'anunci de licitació; o bé responguin a les causes específiques de l'article
107.
La Clàusula 32 de les que regeixen el present contracte d'obres estableix com a causes de
modificació del contracte:
«a) D'acord amb el que es concreta en la clàusula 0 d'antecedents d'aquest PCAP i donada la
consideració de BCIN del nucli antic de l'àmbit on es realitzaran les obres objecte d'aquest
contracte, si durant la realització dels treballs queden al descobert o apareixen restes
arqueològiques que requereixin un tractament especial per a la seva preservació.
b) Que durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte, quedin al descobrert les xarxes de
serveis i que es comprovi que aquestes estan malmeses, obsoletes o deteriorades i sigui necessari
realitzar treballs de reparació, millora o substitució parcial o total en els trams de vials públics
objecte de les obres del contracte d'aquest procediment.
El límit de les modificacions previstes en el apartats anteriors serà com a màxim del 50% del import
d'adjudicació d'aquest contracte.
c) La substitució, increment o disminució d'unitats d'obra previstos, o les no previstes, d'acord amb
el contingut de l'article 234.1 i 234.2 del TRLCSP.
A part de les causes indicades, el contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en
els supòsits de l’article 107 TRLCSP i en forma prevista en l’article 108 TRLCSP, d’acord amb
l’article 219 del dit text legal, tenint en compte allò que preveu l’article 296 TRLCSP en relació a la
modificació del contracte de subministrament.»
Segon.- Respecte a les modificacions proposades:
Segons el contingut dels informes esmentats, les modificacions relatives al soterrament del servei
de baixa tensió i el servei de telecomunicacions (P01 a P09), es poden incloure dintre de la causa
de modificació de contracte prevista en la clàusula 32.a del PCAP, amb el límit del 50% del preu
d'adjudicació, és a dir 73.500€.
Pel que fa a la nova partida P-11 derivada directament de les troballes arqueològiques, si bé
s'aporta la justificació del preu contradictori, no s'especifica el cost total de la modificació, de
manera que abans de procedir a la seva aprovació caldrà requerir a la direcció facultativa la
valoració del cost pel poder valorar la seva inclusió en el límit de les causes de modificació del
contracte i fer la corresponent retenció de crèdit.
Pel que respecta a la nova partida P-10 corresponent a la «pavimentació de dos trams del carrer
originats per l'omissió en els amidaments del projecte» entraria dintre de les causes no previstes en
el contracte però justificable per la concurrència de la causa a) de l'article 107.1 de la Llei de
contractes: inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrirse amb el contracte degut a errors o omissions ocorreguts en la redacció del projecte o de les
especificacions tècniques. Les modificacions derivades d'aquesta causa no podran alterar les
condicions essencials de la licitació i adjudicació del contracte, de manera que no poden superar el
límit econòmic del 10% del preu d'adjudicació (14.700€), import que segons informe del tècnic
municipal no se supera, ja que segons l'informe de costos es preveu que aquest sigui de
18.280,03€ (PEM). Si s'afegeixen les despeses generals, el benefici industrial i l'IVA corresponent,
així com la baixa del 35.1%, l'import del preu contradictori no supera aquest límit del 10%, ja que
resulten 14.117,85€.»
Fonaments de Dret
Articles 234, 219 i 105 de la Llei de contractes del sector públic.

Resolució
Es proposa als membres de la Junta de Govern local l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar els preus contradictoris P1 a P-10 apareguts en l’obra Millora del Nucli Antic
d'Anglès – Lot 2. Pavimentació del carrer Molí-, d’acord amb el detall, import i justificació que
apareixen a l’informe justificatiu d’aquells preus emès per la Direcció facultativa de les obres de data
12 de gener de 2018 i 21 de març de 2018, i conformat per l'arquitecte tècnic municipal, havent-se
consensuat amb l'adjudicatari en fase d'audiència.
Segon. Disposar que, de conformitat amb l’art 146.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s'aprova Reglament General de la llei de contractes de les administracions públiques els
nous preus es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte.
Tercer. Aprovar la modificació del contracte adjudicat per resolució de Junta de Govern Local del dia
20 de juliol de 2017, per a l’execució de les obres de Millora del Nucli Antic d'Anglès – Lot 2.
Pavimentació del carrer Molí- per causes previstes en el contracte i omissions de projecte amb un
percentatge del 17,445%.
Quart. Determinar que, d’acord amb l’informe emès per la direcció facultativa l’aparició i aprovació
dels preus contradictoris suposa un increment en el total del preu d’adjudicació de les obres, d'un
17,445%.
Cinquè. Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1532 60900 «Pla de Barris .Carrer Molí» per import de 19.275,75 euros.
Sisè.- Requerir a la direcció facultativa que aporti la valoració estimada del cost de la nova partida P11, per poder valorar si la modificació del contracte entra dintre dels límits previstos en el PCAP i fer
la corresponent retenció de crèdit, com a requisits previs a l'aprovació del preu contradictori.
Setè.- Notificar aquesta acord als interessats per al seu coneixement i als efectes escaients amb
expressió dels recursos a que tinguin dret.
Vuitè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.
Novè.- Donar comptes del present acord a la propera sessió plenària que se celebri.
Per tot això, es dóna a compte al Ple:

ÚNIC.- Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 15 de març de 2018
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquí, va passar el mateix que amb l'ampliació de voreres, varen sorgir temes no previstos i es va
seguir la supervisió dels serveis tècnics per tal d'aprovar preus contradictoris que estan negociats
sempre en base als preus licitats.
23 .TEMA: Donar compte de l’aprovació per JGL de 5 d’abril de 2018Aprovació de la certificació núm.
2 (corregida) corresponent de l’actuació núm. 4 de la Pavimentació del carrer Molí.

Antecedents
1.- Vist l'expedient de contractació de les obres de pavimentació del carrer Molí del Barri Antic
(actuació núm. 4) la societat PERE BOADA COMAS, SL amb NIF B17320268 va resultar
l’adjudicatària de les obres per un import total de 177.870,00€ ( 147.000 + 30.870,00 € IVA)
Vista la certificació d'obra núm.2 presentada per la mercantil PERE BOADA COMAS, SL amb data 23
de febrer de 2018 i RE 769 i per un import de 35.177,06€ corresponent a les obres realitzades
durant el mes de gener de 2017.
Vist l'informe desfavorable de l’arquitecte municipal de data 6 de març de 2018, relatiu a la
certificació d’obra núm. 2 presentada per la mercantil Pere Boada Comas, SL
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 154 de 14 de març de 2018, segons el qual s’acorda corregir la
certificació núm. 2 i presentar-la de nou atès que un cop analitzat el contingut té preus erronis.
Alhora s’acorda procedir a retornar la factura 2181002 de data 20 de febrer de 2018, i instar a la
mercantil PERE BOADA COMAS, a presentar una nova factura amb els preus correctes, motivats en
l’informe tècnic que consta en l’expedient.
En data 21 de març de 2018 i RE núm. 1102-1 la mercantil PERE BOADA COMAS, SL, presenta de
nou la 2a certificació i la factura corresponent, fent constar el següent aclariment:
«= Un cop revisada la certificació segons l’informe de l’arquitecte, detectem que per error humà no
s’utilitzaven tots els decimals en el programa emprat per elaborar les certificacions, això ha
comportat que al final de le certificació la diferència total sigui de 7,16€
Per altra banda, els capítols d’instal·lació de baixa tensió, enllumenat públic, passarel·la, control de
qualitat i seguretat i salut no es certifica el 100%, sinó que ha sigut en defecte lectura»=.
Atès que l’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres de
pavimentació del carrer Molí del Barri Antic, és la Junta de Govern, per delegació d’acord de Ple de
30 de maig de 2017.
Fonaments de dret
Per acord de Ple de 30 de maig de 2017, es va delegar a la Junta de Govern Local la competència
per la tramitació de l’expedient de la contractació de l es obres de pavimentació del carrer Molí i
ampliació de voreres, (Pla de Barris) com a òrgan de contractació
El regidor d’urbanisme proposa d’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.2 de data 20 de febrer de 2018, per un import de
35.169,90 Euros IVA inclòs corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a
la mateixa i reconèixer l'obligació de la despesa a l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost ordinari vigent.
Segon.- Aprovar la factura núm. 2181002 de data 20 de febrer de 2018, corresponent a la segona
certificació de l’actuació núm. 4 relativa a la pavimentació del carrer Molí.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat al departament d'intervenció i als
SSTT municipals.
Tercer.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es celebri.
Per tot això, es dóna a compte al Ple:

ÚNIC.- Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 15 de març de 2018
24. Assumptes Urgents
24.1.- Aprovació conveni POCTEFA
24.2.- Modificació jornada netejadora

Per part de l'alcaldia es proposa l'adopció dels acords, es passa a votació de la urgència dels següents
acords que és aprovada per unanimitat.
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i
Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané, PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich; CUP (1):
Sergi Riera Sau.

24.1 .TEMA: Aprovació conveni POCTEFA
Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra Astrid Desset Desset, que literalment diu:
«Antecedents
1.- El Consell Comarcal de la Selva ha presentat el CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE COOP'ART.,
el text del qual és transcriu:
=»Santa Coloma de Farners, 6 de març de 2018
REUNITS
El Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva, en virtut de les facultats de representació
que li atorga l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós de la Llei d’organització
comarcal, assistit pel Secretari General, Sr. Francesc Xavier Hernandez Corominas.
La Sra. Astrid Desset Desset, alcaldessa de l’Ajuntament 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, assistida per la Secretaria General, Sra. Sandra Pinos Martínez,
Les parts es reconeixen, en la representació que ostenten, la competència i capacitat legal necessàries per a la
formalització del present conveni, i a tal efecte
EXPOSEN
1. Que el Consorci del Ter-Brugent va participar a la candidatura del projecte transfronterer COOP’ART, dins la
segona convocatòria del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020, liderat per la
Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Occitanie (França).
2. Que els municipis del Consorci del Ter-Brugent van acordar participar en les actuacions incloses al projecte
COOP’ART i aportar el cofinançament de la despesa no subvencionada pel programa POCTEFA.
3. Que l'objectiu general del projecte COOP'ART és millorar el potencial artístic (cultural i identitari) i comercial del
sector de l'artesanat artístic per desenvolupar el patrimoni cultural i l'atractiu turístic del territori del projecte.
4. Que el projecte COOP’ART ha estat programat dins 2ª convocatòria de projectes POCTEFA, i és cofinançat al 65%
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-FrançaAndorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona
fronterera
Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats
econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del
desenvolupament territorial sostenible.

5. Que, atès que el Consorci del Ter-Brugent ha estat dissolt i que s’ha subrogat al Consell Comarcal de la Selva el
projecte COOP'ART, el Consell Comarcal de la Selva ha signat el corresponent Conveni transfronterer de
partenariat del projecte en substitució del Consorci.
En conseqüència, les dues parts acorden signar el present conveni subjecte a les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre ambdues entitats per al desenvolupament
del projecte COOP'ART.
Segona.- Responsabilitats i obligacions del Consell Comarcal de la Selva
El Consell Comarcal de la Selva és l’entitat sòcia del projecte COOP'ART i responsable de l’execució i justificació de les
corresponents actuacions incloses al projecte.
En particular, el Consell Comarcal de la Selva és responsable de:
1. La coordinació i deguda execució de les actuacions incloses al projecte COOP’ART.
2. La contractació dels serveis necessaris per a la gestió del projecte i la realització de les actuacions a
desenvolupar.
3. La contractació i/o designació del personal necessari per a la gestió del projecte i la realització de les
actuacions a desenvolupar.
4. La coordinació de les comissions establertes.
5. La comunicació amb el l’entitat líder del projecte COOP’ART, amb la resta d’entitats sòcies del projecte
COOP’ART i amb les diferents autoritats de gestió del programa POCTEFA.
6. La justificació econòmica i tècnica de l’operació davant les administracions corresponents.
7. Destinar l’aportació econòmica realitzada pels diferents Ajuntaments col·laboradors a cobrir els següents
costos:
8. El 35% de les despeses d’execució del projecte COOP’ART, corresponent a la part no subvencionada pel
programa POCTEFA.
9. Les despeses de contractació de l’assistència tècnica necessària per la coordinació i gestió del projecte
COOP’ART, que s’estimen en 10.000,00 euros anuals, durant els anys 2018, 2019 i 2020.
10. Informar els Ajuntaments col·laboradors de l’estat d’execució de les actuacions del projecte i de les
possibles incidències vinculades al projecte.
11. Donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades a l’annex XII apartat
2.2 del Reglament comunitari CE 1303/2013.
12. Mantenir la traçabilitat i custòdia de la documentació relativa al projecte.
Tercera.- Responsabilitats i obligacions de l’Ajuntament d’Anglès
L’Ajuntament d’Anglès es compromet a:
1. Fer una aportació econòmica al Consell Comarcal de la Selva per contribuir a fer front a les despeses
d’execució del projecte COOP’ART no finançades per l’ajut POCTEFA, que corresponen al 35% del cost del

projecte, i a les despeses de contractació de l’assistència tècnica necessària per la coordinació i gestió del
projecte. Els imports a satisfer són els que s’estableixen a la clàusula quarta del present conveni.
2. Verificar i acreditar la titularitat i la disponibilitat d’actuar als espais del municipi on s’hagin d’executar les
actuacions objecte del conveni, i disposar dels permisos i autoritzacions necessaris quan s’escaigui.
3. Facilitar el desenvolupament de les actuacions previstes al projecte, així com els espais necessaris per a les
reunions i trobades presencials.
4. Designar un representant per participar a la comissió de seguiment.
5. Garantir que les actuacions incloses en aquest conveni no pateixin, abans de transcórrer cinc anys des de la
finalització del programa POCTEFA 2014-2020, cap modificació de la qual derivi un canvi en la naturalesa
de la propietat, ni un canvi substancial que afecti la naturalesa, els objectius o les condicions d’execució de
l’operació, d’acord amb el que estableix l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013.
6. Donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades a l’annex XII apartat
2.2 del Reglament comunitari CE 1303/2013.
Quarta.- Quantia i forma de pagament
Els imports a satisfer per part de l’Ajuntament al Consell Comarcal de la Selva, per als anys 2018, 2019 i 2020, són els
que consten a l’Annex 1 d’aquest conveni.
En el cas de que les despeses d’execució reals del projecte COOP’ART siguin menors que les aprovades inicialment pel
programa POCTEFA, les aportacions dels ajuntaments destinades a cofinançar aquestes actuacions es reduiran
proporcionalment seguint el sistema de càlcul que consta a l’Annex 1 d’aquest conveni.
En cadascuna de les anualitats, el Consell Comarcal de la Selva emetrà factures per valor de l’import corresponent a
l’anualitat en curs.
Cinquena.- Mecanismes de control i seguiment de les accions
El seguiment del projecte es farà mitjançant la creació d'una Comissió formada pel personal del Consell Comarcal de la
Selva vinculat a l’operació i per un representant de cadascun dels Ajuntaments col·laboradors. La comissió es reunirà de
forma ordinària amb una periodicitat semestral i serà l’encarregada del seguiment de l’operació i dels seus objectius.
Sisena.- Vigència i extinció
Aquest conveni serà vigent fins la finalització del programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020,
incloses les possibles pròrrogues que tinguin lloc.
El conveni podrà extingir-se anticipadament per alguna de les causes següents:
a)

Per incompliment de les obligacions pactades.

b)

Per mutu acord entre les parts.

c)

Per la impossibilitat d’assolir l’objecte o finalitat prevista.

d)

Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin les clàusules del present conveni.

En cas d’extinció anticipada del conveni, el Consell Comarcal de la Selva podrà reclamar a l’Ajuntament els imports
corresponents a les actuacions desenvolupades fins aleshores.
Setena.- Règim jurídic
El present conveni i tots els convenis que subscriguin ambdues parts en desenvolupament d’aquest, tenen caràcter de
conveni de col·laboració entre entitats de caràcter local i no se sotmetran a la normativa de contractes administratius,
sinó que els serà d’aplicació les normes de règim jurídic de les administracions públiques i en concret les de règim local
en matèria de col·laboració institucional.
Per a la deguda constància d’allò convingut, i en prova de conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en la data i lloc a dalt indicat.
ANNEX 1. IMPORTS A SATISFER PELS AJUNTAMENTS PARTICIPANTS AL PROJECTE COOP’ART
Previsió de despesa i cofinançament global dels ajuntaments:
PREVISIÓ DE DESPESA

2018

2019

2020

TOTAL

Actuacions POCTEFA comunes

31.019,15 €

58.519,13 €

9.414,72 €

98.953,00 €

Contractació assist. tècnica (part no inclosa a
POCTEFA)

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

30.000,00 €

Actuacions POCTEFA (només municipi d'Anglès)

7.950,00 €

TOTAL

48.969,15 €

COFINANÇAMENT GLOBAL AJUNTAMENTS

7.950,00 €
68.519,13 €

2018

19.414,72 €

2019

2020

136.903,00 €
TOTAL

(A) 35% Cost actuacions POCTEFA comunes

10.856,70 €

20.481,70 €

3.295,15 €

34.633,55 €

(B) Contractació assist. tècnica

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

30.000,00 €

2.782,50 €

0,00 €

0,00 €

2.782,50 €

23.639,20 €

30.481,70 €

13.295,15 €

67.416,05 €

(C) 35% Cost actuacions POCTEFA (Anglès)
TOTAL

Imports a satisfer pels ajuntaments al Consell Comarcal de la Selva:
Aportació
Ajuntaments

(D)
% participació

1

Càlcul

Import 2018

Import 2019

Import
2020

TOTAL

Ajuntament d'Amer

17,38%

(A+B)×D

3.625,53 €

5.298,64 €

2.311,10 €

11.235,27 €

Ajuntament d'Anglès

31,51%

[(A+B)×D]+C

9.355,32 €

9.606,06 €

4.189,86 €

23.151,23 €

Ajuntament de la
Cellera de Ter

16,26%

(A+B)×D

3.391,18 €

4.956,15 €

2.161,72 €

10.509,05 €

Ajuntament de Sant
Julià del Llor i
Bonmatí

13,14%

(A+B)×D

2.741,46 €

4.006,60 €

1.747,55 €

8.495,62 €

8,34%

(A+B)×D

1.739,61 €

2.542,41 €

1.108,92 €

5.390,93 €

13,36%

(A+B)×D

2.786,10 €

4.071,84 €

1.776,01 €

8.633,94 €

23.639,20 €

30.481,70 €

13.295,15
€

67.416,05 €

Ajuntament de
Susqueda
Ajuntament de Sant
Feliu de Pallerols
TOTAL
1

100,00%

La participació és proporcional a la quota 2017 del Consorci Ter-Brugent.»=

Vist que la proposta de l’aprovació del conveni ha s’ha incorporat per urgència al Ple, no s’ha pogut informar.
Proposta de resolució
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la selva i l’Ajuntament, per al
desenvolupament del projecte COOP’ART.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 9.355,32 € que anirà a càrrec a la partida 942 46504 aportació
consell comarcal conveni POCTEFA del pressupost del 2018.
Tercer.- APROVAR la despesa per als propers exercicis:
Aportació
Ajuntaments
Ajuntament
d'Anglès

(D)
% participació1
31,51%

Càlcul
[(A+B)×D]+C

Import
2018

Import
2019

9.355,32 €

9.606,06 €

Import 2020
4.189,86 €

TOTAL
23.151,23 €

Condicional a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions que
se'n derivin.
Quart.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris pel desenvolupament del
present acord.
Cinquè.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, i al als serveis econòmics municipals.
Sisè.- Trametre còpia del conveni signat a la Direcció General de l'Administració Local del Departament de
Governació, d'acord amb allò establert a l'article 309 del ROAS, i incloure'l al Portal de la transparència de la web
municipal.»

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
POCTEFA, és un projecte finançat per la unió Europea i en el que hi prenen part diferents socis
d'Espanya, França i Andorra. Nosaltres hi formem part a traves del Consell Comarcal de la Selva. Tot i
que és un projecte iniciat per la Mancomunitat del TER-BRUGENT, com sabeu s'ha absorbit pel Consell
Comarcal de la Selva aquest projecte i ara l'hem de tirar endavant gràcies a la seva col·laboració. Per
tant el Consell Comarcal ens requereix que aprovem el abans possible aquest conveni per començar a
treballar. És un conveni que té per objectiu, fer l'estudi primer, perquè aquest estudi permeti millorar
l'estat físic cultural hereditari i comercial del sector del artesanat artístic per desenvolupar el patrimoni
cultural i artístic al territori. Hi hagué una reunió la setmana passada amb els alcaldes del Ter-Brugent i
el Consell i simplement ens varen traslladar que aprovéssim aquest conveni. A part d'això, l'Ajuntament
s'hi compromet amb la quantitat a repartir entre els 2018 i 2020, 23.251€ tot i que pot ser que sigui
menys d'aquest 23.000 els 65% vindrà finançat per la Unió Europea.
Pren la paraula la senyora secretària que llegeix els acords:
S'havia d'aprovar aquest acord, tot i que ha dit la interventora que quedaria supeditat a que hi hagi la
partida disponible. s'havia de fer una modificació prèvia que no cal que passi per Ple, està condicionat

a això.
Pren la paraula la senyora interventora:
Primer s'ha d'aprovar la despesa futura, la d'aquest any, queda condicionada a la modificació de
pressupostos en els manuals de modificació del pressupost d'enguany, i hi hauran dos potes
d'exercicis futurs que es tindran que incloure en els pressupostos corresponents
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquí hi ha el quadre, 2018, són 9.355, 2019, 9.606 i 2020, 4.079,86.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i
Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané, PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich; CUP (1):
Sergi Riera Sau.

24.2 .TEMA: Modificació jornada netejadora

Vist la proposta presentada pel regidor d’Hisenda, Sr. David Bohigas Vilalta, que literalment diu:
=EXPEDIENT D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I EL CATÀLEG DE LLOCS DE
TREBALL DEL PRESSUPOST 2018
Vista la Plantilla de Personal aprovada a l'Annex del Pressupost General per a l'any 2018 i el catàleg
de llocs de treball .
Vist que per raons organitzatives resulta necessari introduir la següent modificació, consistent en
a) Ampliació de la jornada de la plaça de netejadora a 37,5 hores
Vist l'informe emès per la Intervenció de Fons al qual es constata l'existència de crèdit pressupostari
adequat i suficient per atendre la modificació pretesa.
Atesa la negociació realitzada a la Mesa General de Negociació, a la qual ha existit un pronuncia ment favorable per unanimitat dels representants sindicals.
Considerant allò disposat a l'art. 126 del RDLeg 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local, interpretat en relació amb allò
disposat a l'art. 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovada mitjançant RDLeg 2/2004, de 5 de març,
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la Plantilla de Personal, en els següents termes:
a) Modificació de la jornada de la plaça de netejadora, que passarà de jornada reduïda a jornada de 37,5 hores
b) Modificació del catàleg:

CATEGORIA
NETEJADORA

AP

10

SOU
BASE
559,50

C. DESTI
219,53

C. ESPECÍFIC
334,22

SEGON.- EXPOSAR al públic el present expedient, previ anunci al BOP durant 15 dies, segons el que
estableix l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora d' Hisendes Locals, considerant-se definitivament aprovat en el cas de que no es
presentin reclamacions.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Com assumptes urgents introduïm un assumpte que s'ha negociat avui amb els representants
sindicals, del qual ara mateix no tinc la còpia però el farem de memòria i en tot cas la Sandra ja em
corregirà. Es tracta del que ja he esmentat abans, a l'inici del Ple per a la modificació de la jornada de
la netejadora. De fet ja li havíem ampliat per a necessitats puntuals de la piscina, ara torna a fer de
netejadora i com que preveiem que hi haurà un augment de les necessitats i introduïm espais nous a
netejar que tampoc estaven en la licitació de neteja doncs, ja mantenim aquesta ampliació, que voleu
fer en aquest sentit es tindria que aprovar la urgència.
Pren la paraula la senyora secretària:
Primer, votar la urgència.
VOTACIONS:
S'aprova per unanimitat.
Pren la paraula la senyora secretària que llegeix els acords:
Modificació de la plantilla i de la …. per la ampliació de la jornada de trenta set hores i mitja de la
netejadora.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó i
Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus Moragas Fontané, PAU
(4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Ernest Luz Aurich; CUP (1):
Sergi Riera Sau.

25. Precs i preguntes
Vist les sol·licituds del grup municipal PAU:
RE 421 de 31 de gener de 2018, RE 469 de 2 de febrer de 2018, RE 536 de 7 de febrer de 2018
RE 557 de 8 de febrer de 2018, RE 633 de 15 de febrer de 2018, RE 636 de 15 de febrer de 2018,
RE 637 de 15 de febrer de 2018, RE 638 de 15 de febrer de 2018, RE 727 de 20 de febrer de
2018, RE 728 de 20 de febrer de 2018, RE 915 de 7 de març de 2018, RE 1191 de 28 de març de
2018, es dona pas als Precs i preguntes.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En plens anteriors havíem demanat si es podia fer una auditoria sobre l'arbrat del poble. S'ha fet?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:

fer una auditoria?
Pren la paraula el senyor Per Espinet:
De l'estat.
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
Fer una auditoria de l'estat de l'arbrat, es una tasca titànica! s'ha d'encarregar a fora, el que si està
fet i en Toni pot donar més detalls, és identificar els que tenen problemes per les ventades i
contractar una empresa per arreglar-ho. No se si vols donar més detalls.
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Simplement, que anem mirant els perills que hi han al poble i intentem solventar-los el més aviat
possible. N'hi han molts i les ventades cada vegada són més freqüents. Hem d'estar al «tanto». Poc a
poc, anem fent un estudi amb els jardiners. Ara està a punt de licitar-se el concurs de jardineria i
amb l'empresa nova que entri, doncs, treballarem tal com hem treballat fins ara per millorar tots els
espais de jardineria i la seguretat pels ciutadans.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Hi ha un tema també, que el consorci del Ter ens ha ofert ajut en aquest sentit i ens ha recomanat
conjuntament amb la Diputació de Girona, de fer un estudi per un enginyer forestal, però, que no
serà pas un inventari exhaustiu del que hi ha..
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
De fet es tracta de tenir-ho ben controlat, perquè avui en dia fa una mica de por!
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
De fet, em mirat allà on hi havia temes pendents.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Aquí als jardins de Can Cendra n'hi han que sembla que estiguin fotuts. Un expert tindria que mirarho.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Després, també ens recomanaràn quines espècies plantar, detectar «moo» i plantar arbres pacients i
no invasores o que tinguin un sistema reticular que no puguin fer malbé serveis o voreres. De fet
s'ha de reemplaçar per un sistema d'arbrat diferent al existent.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, hem vist que el cost de podar els arbres han sigut uns 9.000 €, no, això no ho tindria que
fer l'empresa de jardineria o surt del pressupost?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No està contemplat en el contracte i per això s'ha fet fora del pressupost perquè és poda d'arbres
grans que requereixen maquinaria especialitzada i es bastant complicat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En plens anteriors havíem demanat el pla neucat que el teníeu encarregat al Consell Comarcal, ja us
l'han fet?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El neucat el tenim encarregat però també l'inuncat i no han arribat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Con que vareu dir que el teníeu encarregat al Consell Comarcal.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Demanat està, fa temps!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, hem vist que s'han tornat a fer les obres de rehabilitació del vestuari de la piscina,
nosaltres creiem que ara de cares a l'estiu seria bo també, fer la zona de platja que també dèieu
que seria correcte, de la piscina coberta.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Tot dependrà del pressupost.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després la junta de govern del 27 de febrer diu que es posa a licitació els socorristes.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El del coordinador, com queda?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Com? el coordinador de la piscina, ho devies entendre malament!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Dèieu que hi hauria un coordinador també!. En un Ple passat és va dir!
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
No, el coordinador de la piscina
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Perdó, vareu dir de la piscina i esports.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
No
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, mira t'ho bé, ja ho veuràs. Vares dir de moment ja ho faré jo, després ja buscarem algú.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Buscarem algú no, buscarem la manera de fer-ho. En principi hem estat valorant diferents opcions.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hem vist que a la junta només parlaves de socorristes i monitors i del coordinador no deies rés.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
En principi tot el que serà socorrisme i monitoratge a la empresa adjudicatària, la part de
coordinació, aquesta feina és un altra. Després, el tema aquest de la zona esportiva en concret,
mirarem de com ho acabem de lligar, perquè la feina grossa de coordinació de socorristes i monitors
i aquesta ja la farà l'empresa per contracte, doncs, en principi no hi haurà un coordinador especific
per la zona esportiva. Que serà de l'empresa que estarà en contacte amb el regidor d'esports.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, també hem vist peticions de l'empresa CIFE sobre els seu maquinari el que abans era
Benpalou, ells diuen que hi ha perill?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, sí, estem al cas, tot segueix el curs de la tramitació, tot i que és lenta, els arquitectes han requerit
a patrimoni que informi sobre les actuacions que anem a fer, perquè allà, tot i que no està a l'àrea
d'influència de la màquina, sí que hi ha un jaciment, i està certificat en el P.O.U.M. i aleshores se’ns
demana que patrimoni informi i a part d'això, està el projecte publicat al B.O.P. inicialment, està
aprovat inicialment, ja han recorregut alguns dies i després ja serà definitiu i es podrà licitar de
seguida que rebem el vistiplau de Patrimoni.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sobre, hi havia una pregunta sobre l'edifici de la Rutlla, però, l'alcaldessa ja ens ho ha explicat.
Sobre els veïns del Puigbell hem vist que tenen un altre advocat o no en tenen ara?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No en tenen ara.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Havien dit que l'Ajuntament és feia càrrec de les obres, i que després passaria a cobrar als veïns, em
sembla que en David ho va comentar en el ple passat.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
No, vaig comentar que aquesta era una opció, però al final els veïns s'estan movent, han presentat
proposta que s'està estudiant a serveis tècnics per poder-se executar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després també varem presentar en el Ple passat qui feia els contractes de manteniment dels aires
condicionats.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Es tindrà que treure a licitació juntament amb d'altres manteniments.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Els tancs d'embassament de gas-oil de la piscina i del Pompeu Fabra s'han passat les revisions com
cada any?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Estan per venir i esperem ara que amb la licitació hi hauran millores i havent-hi millores, l'enginyer..
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I sobre les Mines i Indústria el mateix no?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
El de les mines ho hem d'acabar de mirar, perquè l'altra dia m'ho vaig estar mirant un altre cop i
segurament, com que no es te constància que es fes en realitat, el del Pompeu, no ho se, potser hi
ha més informació conforme és va fer la legalització fa una colla d'anys, això ja!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
25!
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
No, la legalització no, és va fer fa 25 anys? bastants menys.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Els treballs de la rotonda de can Biel, l'alcaldessa ja ho ha dit i «lo» de la policia?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En aquest cas el projecte ja està encarregat i es tindria que resoldre en breu.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hem vist que a la junta de govern s'ha aprovat una despesa de 10.500 € de renovació d'enllumenat.
Entenem que és l'import del projecte?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
1.500 de?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
10.500€
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Deuen ser els leds de la piscina no?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no, els leds de la piscina pugen a 9.080 em sembla. Posa projecte de renovació d'enllumenat.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ah! sí, és l'encàrrec de l'empresa ACOBAC ho dic bé ?, ja ho confirmarem, és tracta d'aprofitar una
subvenció FEDER necessitem un projecte basat en el que va fer la Diputació de Girona l'any 2015 en
el qual es varen detectar tots els quadres i totes les deficiències que hi havia i es tenien que
canviar. Ara necessitem el projecte per licitar i treure, això caldrà una altra licitació per saber el
manteniment i la renovació del enllumenat i els quadres. Aquest projecte en si no ho pot fer ningú
dels nostres conciutadans i per això l'hem hagut d'encarregar a fora.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
A veure si ens el podeu fer arribar!
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquest projecte encara no està tancat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ah, no està fet encara? També teníem demanat en diferents plens les actes d'inspecció de L'E.C.A.
dels anys 2016 i 2017, ens vareu dir que ens ho enviaríeu i no ens ho heu enviat.
Després una petició, que es davant del centre de Dia i de la Llar d'infants, cada vegada que plou s'hi
acumula molta aigua i al estiu quan aquesta aigua no baixa, no se si seria bo fer una rassa per fer-ho
desembocar tot al torrent.
Pren la paraula el senyor Toni Franco:
Per anar bé el que es tindria que fer és fer les pendents que portessin l'aigua al torrent, per no fer
una rassa.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo no ho sé, això els tècnics, jo no hi entenc, només preguntar.
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Està en estudi i s’hi està treballant.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En el carrer Antoni Gaudi, la estructura del pas de sota que vareu dir que parlaríeu amb els regants?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Que parlaríem amb els regants?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Varem quedar així, carrer Antoni Gaudi que s'enfonsa.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ja varem parlar d'això, fa dies, no?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Varem parlar amb els regants i tenim una reunió aquest proper dijous. Anem fent el seguiment del
tema.

I, no havent-hi més assumptes per a tractar, la Sra Astrid Desset, aixeca la sessió a l'hora esmentada
a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe.

El Presidenta,
CPISR-1 C
ASTRID
VICTORIA
DESSET DESSET
2018.05.24
13:36:13
+02'00'

Astrid Desset Desset

La secretària,

CPISR-1 C Firmado
digitalmente
SANDRA por CPISR-1 C
SANDRA PINOS
PINOS
MARTINEZ
MARTINE Fecha:
2018.05.24
13:36:56 +02'00'
Z
Sandra Pinos Martínez

