
ACTA  DE LA SESSIÓ DE  PLE

Número: 1/2018

Caràcter: Ordinària

Data:  30.01.2018

Horari: de 20:07 a 21:40 hores.

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

ASSISTENTS

Sra. Astrid Desset Desset, Alcaldessa

Sr. Josep Casadellà Turón, 1er Tinent d'Alcalde

Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent d'Alcalde

Sr. Antoni Franco Caballé, 3r Tinent d'Alcalde

Sr. David Bohigas Vilalta, Regidor d'Hisenda/Economia i Patrimoni

Sra. Marta Triadó Margarit, Regidora Benestar Social, Sanitat/Salut

Sr. Pere Espinet i Coll, Regidor

Sra. Anna Carrillo Oriol,Regidora

Sra. Montserrat Garriga Gimbernat, Regidora

Sra. Neus Moragas i Fontané,  Regidora de Promoció Econòmica i Turística, Fires

Sr. Sergi Riera Sau, Regidor

Sra. Sandra Pinos Martínez, secretària  

Sra. Leonor Martínez Lacambra, interventora 

Excusen l'assistència:

Sr. Ernest Luz Aurich, Regidor

Sr. Esteve Callís Prat, Regidor

Sra. Neus Moragas i Fontané
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ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, la número 11 de 22 de novembre i la número

12 de  20 de desembre de 2017.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, de 2017 i de  2018.

3.- Aprovació de la modificació d’estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona.

4.- Aprovació bases de subvencions a les entitats per l’any 2018.

5.- Aprovació del Pla de gestió de serveis de l’exercici 2017 de residus NORA.

6.- Aprovació de l’addenda al conveni marc per al desenvolupament de programes i actuacions

d’acolliment lingüístic amb el consorci de Normalització Lingüística.

7.- Addenda al Conveni amb el Consell Comarcal de la Selva de col·laboració per al manteniment i

promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT. Annex I i Annex 2.

8.-  Aprovació conveni amb la Diputació de Girona per a la realització del  programa d’educació

ambiental de coneixement de l’entorn natural de les escoles.

9.- Aprovació definitiva del Pla d’Igualtat.

10.- Aprovació inicial de l’ordenança de l’Ordenança municipal reguladora de la zona comercial-

verda.

11.- Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora dels sorolls i vibracions. 

12.- Aprovació del Pla Normatiu de l’Ajuntament per l’exercici 2018.

13.- Moció relativa a la prohibició de consum de tabac en instal·lacions on els infants desenvolupen

activitats.

14.-  Esmena d’error material de la Plantilla 2018.

15.- Aprovació del Pla d’acollida.

16.  Aprovació  Conveni deixalleria.

17.- Assumptes Urgents

17.1 Donar compte de l'aprovació de la certificació NÚM.2 de les obres d'ampliació de voreres –

actuació núm.1 Projecte de Millora del Nucli Antic.

18.- Precs i Preguntes.

1.-

TEMA:   Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

Un cop llegides les actes, la número 11 de 22 de novembre i la número 12 de  20 de desembre de
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2017, s'aproven per unanimitat dels presents.

2.-

TEMA:  Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria,  de 2017 i de  2018

Es dona compte al Ple dels decrets dictats per l'Alcaldia des de l’última convocatòria, del número
690 de fins al número  811 de 2017 i del número 1 al número 31 de gener de 2018

INTERVENCIONS:
Simplement n'he destacat alguns el 755 del 2017 és tractava de millorar el servei de jardineria i

dimensionar-ho correctament, teníem que licitar de nou aquest contracte que varem fer al 2015 i

ja  tocava  tornar-ho  a  licitar,  per  fer-ho  correctament  he  demanat  assessorament  al  Consell

Comarcal de la Selva a fi que redactés els plecs de les condicions tècniques de la contractació i

també després perquè es fes el  seguiment oportú un cop estigui  adjudicat a qui  sigui.  Per la

redacció  d'aquest  plec  de  condicions  tècniques  ens  cobren  1..260  €  i  pel  seguiment  i  el

compliment del contracte un cop estigui adjudicat seran  1.760 €. 

El següent decret important és el 764 pel qual simplement s'encarrega les obres de rehabilitació

del pis del grup Burés  del qual soms propietaris, està al carrer Verneda n.º 63. Aquest pis es

destinarà a habitatge social i el podrem restaurar també, gràcies a una part subvencionada de la

Diputació de Girona.

Un altre decret important és el 770 és tracta de l'encàrrec de substitució d'un armari provisional

elèctric que hi havia a la caseta d'impulsió de les aigües residuals del carrer de les fàbriques.

Sabeu que allà, es va arreglar el clavegueram però que hi havia un informe d'AQUALIA amb data

de novembre i simplement és la substitució d'aquest armari provisional.

El 784 de 2017, simplement és la adjudicació del contracte de plagues ha resultat adjudicatària

una empresa que no coneixem, (…...) simplement era la oferta més avantatjosa, per tant s'ha de

comprovar que ho faci tan bé com el que teníem fins ara que ho feia molt bé.

El 806 de 2017 és un contracte de subministrament de 14 lluminàries per la piscina coberta

municipal, és varen demanar 3 pressupostos i l'enginyer, va informar com a més avantatjosa és la

empresa (……) per tant s'han posat aquestes 14 lluminàries let. 

Després, el  807, és un contracte menor amb jardineria Albert, pel servei de poda d'arbres de

grans dimensions, principalment a la Font del Canyo i d'altres llocs i a la riera del Rissec.

I ara, del 2018 , el decret 27 que hem sol·licitat la adscripció al manteniment i conservació de

Lleres 2018-2019 de l'A.C.A. i més endavant rebrem resposta per poder fer aquestes inversions al

municipi. Sembla ser que tenen més diners 2018-2019 i per tant podrien ajudar al municipis en

aquesta obligació de netejar els torrents.
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3.-

TEMA:  Aprovació de la modificació d’estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona.

Vist proposta presentada pel regidor Sr Josep Casadellà Turon, que literalment diu:

=»Antecedents

El  Consorci  de  les  Vies  Verdes  de  Girona  (en  endavant  el  Consorci),  ens  públic  de  caràcter
associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li atribueix caràcter local i
determina que el funcionament i l’actuació del mateix es regirà pels Estatuts del Consorci i per la
normativa de règim local.

En  motiu  de  l’entrada  en  vigor  la  Llei  27/2013  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), va esdevenir necessari modificar alguns aspectes
dels  estatuts,  a  fi  d’adaptar-ne el  contingut  a l’esmentada norma;  i  per  això va determinar-se
l’Administració Pública a la que resta adscrit el Consorci i el seu règim orgànic, econòmic i financer,
en acompliment de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per
la LRSAL.

Igualment, l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector
Públic i altres mesures de reforma administrativa, que regula el règim de separació dels membres
del  consorci  administratiu  i,  quan  això doni  lloc  a  la  seva  dissolució,  va comportar  l’obligació
d’adaptar els estatuts dels consorcis existents.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a entitat vinculada o dependent de la Diputació de
Girona, va ser classificada per acord del Ple 23 de setembre de 2014, segons les previsions de la
Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, redactada conforme a la indicada LRSAL.

Tanmateix, l’acord referit  va desenvolupar de forma parcial i  en règim de provisionalitat la dita
disposició, doncs atenia, exclusivament, al nombre de membres dels òrgans superiors de govern i
d’administració del Consorci segons la previsió dels estatuts i en el marc dels límits establerts per
a cada grup en el paràgraf quart de la pròpia disposició.

Posteriorment,  per  acord  plenari  de  la  Diputació  de  19  de  gener  de  2016,  s’ha  modificat  la
classificació anterior i el Consorci de les Vies Verdes, com a organisme depenent de la Diputació
de Girona,  ha quedat  enquadrat  en el  grup 3;  circumstància que afecta el  nombre màxim de
membres dels òrgans superior de govern o administració de l’ens, segons disposició addicional
repetida i que, alhora, implica ajustar de nou les previsions contingudes als estatuts, mitjançant la
corresponent modificació del seu article 8.

Igualment, resulta pertinent aprofitar la modificació dels estatuts del Consorci, argumentada als
paràgrafs precedents, per revisar altres preceptes—articles 27 i 28-, a fi de corregir i millorar la
regulació que contenen.

Vist que l’Assemblea General del Consorci ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts del
Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de manera centralitzada, 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 25 de gener de 2018.

Per tot això, el regidor de medi ambient, Sr Josep Casadellà, proposa al Ple l'adopció del següent:

ACORD:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 Consell Executiu, l’article 27 Autoritzacions i
permisos i l’article 28 Trams urbans, que queden redactats com segueix:

Article 8. Consell Executiu
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat equivalent a tres
vots) i els/les vocals, amb un màxim de vuit vocals: 
• tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la Presidència
(amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent a tres vots).
• cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació.

2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del seu titular, un
altre  diputat  o  diputada  de  l’Assemblea  General  ha  d’ocupar  la  seva  plaça  al  Consell
Executiu.

3.  Els  membres  de  les  zones  abans  esmentades  han  de  ser  designats  per  l’Assemblea
General a proposta dels representants de cada zona.

4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les persones que ocupin
els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció.

5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació durant la vigència del
seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir el que hagi de substituir-lo, a proposta dels i
les representants de les zones corresponents i ha d’exercir el càrrec per completar el període
de temps que li falti al seu antecessor o antecessora.

Article 27. Autoritzacions i permisos
1.  Els  ajuntaments  cedeixen  al  Consorci  –en  l’aprovació  d’aquests  Estatuts-  l’atribució
d’atorgar  autoritzacions  de  pas,  de  senyalització,  d’ús  i  aprofitament  en  els  trams  no
urbanitzables;  a  la  resta de trams,  tant  en aspectes  de viabilitat,  com de senyalització  i
planejament s’obliguen a consultar prèviament qualsevol modificació que afecti el traçat de
les vies verdes.

Article 28. Trams urbans i trams compartits.
1. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de cada ajuntament, excepte
les senyalitzacions horitzontal i vertical referents ala via verda, que corresponen al Consorci.
2. Els trams de via verda compartits amb vehicles motoritzats queden sota la responsabilitat
del Consorci, excepte el manteniment del ferm, que correspon a cada ajuntament.

Segon. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin al·legacions i/o
reclamacions l'acord esdevindrà definitiu.

Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les Vies Verdes de
Girona la realització, en nom de l’Ajuntament d’Anglès, dels tràmits d’informació pública de l’acord
de modificació  dels  estatuts  i  la  seva  publicació  una vegada aprovats  definitivament,  amb la
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finalitat  de centralitzar  el  procediment habilitant  i  facultant  expressament al  Consorci  per  a la
signatura dels documents que siguin necessaris.

Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldia/Presidència per a la signatura
de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Si, aquesta modificació és deguda a una  adequació  d'una sèrie de normatives que han anat

sortint i  el 19 de  gener del 2016 és va modificar la classificació que tenia el consorci i ara és veu

que ha passat a un grup de la Diputació que en diuen el grup 3, per aquesta circumstància s'han

agut  de canviar  un numero de persones que componen el  Consell  Executiu.  Surt  detallat  els

diferents punts que s'han mogut i aprofiten aquesta modificació, també, per adequar els articles

27 i 28 que parlen sobre actualitzacions i permisos a l'hora de treballar en la trama urbana que

toca a les zones de la via verda,  qui te la utilització i qui és el que té la responsabilitat davant de

les actuacions que s'hagin de fer  aquí.  L'important  és que continua que dins la zona urbana

s'encarrega l'Ajuntament però tota la part de senyalització vertical que hi ha continua sent de vies

verdes. En definitiva són aquests canvis. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Si, veiem que hi ha un canvi en l'article numero 8, no.

Pren la paraula la senyora secretària: 

 L'acord seria aprovar la modificació del article 8 del consell executiu dient que està integrat per la

presidència. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat equivalent a

tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de vuit vocals:  tres diputats o diputades, designats pel

Ple de la Diputació, a proposta de la Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent

a tres vots). Cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

i el que fa referència a l'article 27 i 28 que són notificacions i permisos ha canviat molt del que es

feia fins ara. 

Pren la paraula la senyora secretària:

El  que comentava  en Josep.  Els  ajuntaments  cedeixen al  Consorci  –en l’aprovació  d’aquests

Estatuts- l’atribució d’atorgar autoritzacions de pas, de senyalització, d’ús i aprofitament en els

trams no urbanitzables; a la resta de trams, tant en aspectes de viabilitat, com de senyalització i

planejament s’obliguen a consultar prèviament qualsevol modificació que afecti el traçat de les
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vies verdes. O sigui,  ara, en comptes de que cada ajuntament faci la autorització se li cedeix al

consorci.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Només canviaria això, no 

Pren la paraula la senyora secretària:

Si, perquè pel que fa als trams urbans compartits, cada un  te la responsabilitat, si és urbà és de

l'Ajuntament i  si  es compartit  queda sota la responsabilitat  del  Consorci  excepte  la part  que

correspon a cada Ajuntament. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Igual com l'existent, no.

Pren la paraula la senyora secretària:

si. El que es fa ara és donar un termini a informació pública i si no es sotmet a cap al·legació o

reclamacions  és considerara definitiu..

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Molt bé. 

VOTACIONS:

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

A favor (10): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon, i Jordi Pibernat Casas, PAU (3): Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

4.-

TEMA:  Aprovació bases de subvencions a les entitats per l’any 2018.

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

=»Antecedents de fet:

Primer.-  Vista la proposta d'Ordenança per la qual s'aproven les Bases reguladores de la concessió
de subvencions municipals per a l'any 2018 a  atorgar per concurrència competitiva.

Segon.-  Vist  l'Informe  de  Secretaria   pel  qual  s'informa  favorablement  a  l'esmentat  projecte
d'Ordenança.
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Tercer.- El pressupost de l'Ajuntament d'Anglès per a l'any 2018 hi consten les partides 334.48003

transferència a entitats culturals, per import de 18.000,00€ i 341.48000 subvencions a entitats

esportives, per import de 9.000,00€

Quart.-  Vist l'informe favorable de la intervenció municipal.

Cinquè.- Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 25 de gener de 2018.

Fonaments de dret

Primer.- L'art.9.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, pel qual s'estableix com a requisit
previ l'establiment de qualsevol subvenció l'aprovació de les corresponents bases reguladores.
Segon.- L'art.17.2 de l'esmentada norma, per la qual es disposa l'aprovació de les corresponents
bases reguladores mitjançant una ordenança general o diverses ordenances específiques; i així
mateix allò establert per l'art.17.3  -LRSP-,que regula el contingut mínim de les Bases reguladores.
Tercer.- Considerant la competència que s'atribueix al Ple per a l'aprovació de les Ordenances i
Reglaments municipals, d'acord amb allò establert per l'art.22.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local; així com el procediment d'aprovació establert per l'art.49
de la LGS de l'esmentada norma, i l'article 124 del ROAS.

El Regidor d'Hisenda, David Bohigas Vilalta, proposa al  Ple l'adopció del següent

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  l'Ordenança  de  les  Bases  reguladores  de  la  concessió  de
subvencions municipals per a l'any 2018 a atorgar a les entitats per concurrència competitiva,  que
s'adjunta com annex a aquest acord.

SEGON.- Disposar l'obertura d'un termini d'informació pública i audiència de vint dies, durant els
quals podran els interessats presentar les reclamacions i suggeriments que estimin convenients
per  a  la  seva  resolució  per  aquest  Ple;  així  mateix,  disposar  que  en  cas  de  no  presentar-se
reclamacions o suggeriments s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional.

TERCER.- Disposar la publicació del present acord mitjançant la inserció del corresponent anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Girona i edicte al Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament (e-tauler).

QUART.-  Una vegada aprovades definitivament les bases específiques, la Junta de Govern Local
procedirà a la convocatòria de les subvencions, i d’acord amb el que s’estableix a l’article 17.3.b)
de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  un  extracte  d’aquesta  es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) per conducte de la Base de Dades
Nacional  de Subvencions (BDNS),  després que s’hagi  presentat davant d’aquesta el  text  de la
convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació.

BASES  ESPECÍFIQUES  REGULADORES  DE  LA  CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  MUNICIPALS  DE  L'AJUNTAMENT

D'ANGLÈS PER A L'ANY 2018
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1.- Objecte de les subvencions:

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de

l'Ajuntament d'Anglès, que es destinaran  a donar suport a activitats d'interès públic local que duen a terme les

entitats que figuren inscrites al registre d'Entitats Municipal de l'Ajuntament d'Anglès ,en els àmbits del civisme, el

consum  responsable,  la  cultura,  l'ensenyament,  la  igualtat  de  gènere,  la  infància,  la  joventut,  la  participació

ciutadana, la salut pública i la promoció de l'esport base.

Sols  podran sol·licitar  aquesta  subvenció  les  entitats  que estan inscrites  en  el  Registre  d'Entitats  Municipals  de

l'Ajuntament d'Anglès.

Les despeses de les actuacions subvencionades s'han de realitzar dins de l'any 2018.

2.- Requisits de les entitats beneficiàries al presentar la sol·licitud:

2.1.- Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud  de subvencions que té l'Ajuntament d'Anglès.

2.2.- Cal adjuntar una petita memòria de l'activitat que l'entitat té previst desenvolupar.

2.3.- Cal adjuntar fotocòpia de la pòlissa d'assegurança vigent, i rebut conforme està al corrent de pagament , amb

cobertura dels participants i de les activitats que es realitzaran i amb cobertura per atendre la responsabilitat civil

derivada dels desperfectes que es puguin ocasionar als equipaments municipals.

3.- Procediment de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini establert en la convocatòria i han d'estar signades electrònicament pel

representant legal de l'entitat.

Només es pot tramitar una sol·licitud de subvenció per entitat i secció amb activitat totalment diferenciada. En cas que

una entitat presenti més d'una sol·licitud per secció amb la mateixa activitat s'entendrà que la vàlida és la darrera i es

desestimaran les restants.

Les sol·licituds, que s'han de fer mitjançant el model proporcionat per l'Ajuntament d'Anglès, s'han de presentar de

forma  telemàtica  amb  la  signatura  electrònica  amb  certificat  validat  en  la  plataforma  PSIS  del  Consorci

d'Administració Oberta de Catalunya, i a través de l'E-TRAM.

L'esmena de defectes en la sol·licitud s'ha de realitzar, després del requeriment i amb l'advertiment de desistiment, en

el termini màxim de 10 dies des de  la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat cap defecte o s'ha

aportat, s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d'acord amb

els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de

subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona

interessada i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser

causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

4.- Despeses subvencionables i període d'execució

Es  considera  despesa  subvencionable  la  que  de  manera  inequívoca  respongui  a  la  naturalesa  de  l'activitat

subvencionada i es realitzi en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost de

l'activitat no pot superar el seu valor de mercat.

Les despeses de les actuacions subvencionades s'hauran d'acreditar mitjançant factura nominativa a nom de l'entitat

que se li ha concedit la subvenció i en cap cas s'acceptaran tiquets de caixa.

El període d'execució serà de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018.
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5.- Procediment i criteris de concessió de les subvencions

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de

les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria d'acord amb els criteris de valoració següents:

Interès públic de les actuacions proposades 15 punts

Nombre previst de persones participants i/o destinatàries:

- menys de 10 participants 0 punts

- de 11 a 25 participants 5 punts

- de 26 a 30 participants . 10 punts

- més de 30 participants 15 punts

Nombre de persones membres de l'entitat

- de 1 a 4 membres 10 punts

- més de 4 membres 15 punts

Participació de l'entitat en xarxes, consells i altres projectes transversals.............5 punts

L'import  de  cada  subvenció   individualitzada  depèn  de  l'import  sol·licitat,  la  puntuació  obtinguda  i  el  crèdit

pressupostari màxim corresponent a la convocatòria, i es calcula aplicant la fórmula següent:

S=I x (P/suma p)

En què:

P: puntuació atorgada a la sol·licitud

Suma p: suma de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades

I: crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria

S: subvenció a atorgar a la sol·licitud, que s'arrodonirà eliminant els decimals

La subvenció resultant per cada sol·licitud (S) no pot superar l'import sol·licitat, ni pot ser superior a 1.500,00€. En el

cas que la suma de totes les subvencions calculades sigui inferior al crèdit màxim disponible per la convocatòria, la

diferència restarà com a crèdit no disposat.

6. Òrgans competents en el procediment de concessió de les subvencions.

6.1.- L'òrgan competent per l'ordenació del procediment de concessió de les subvencions és la Junta de Govern Local.

6.2.-  El  departament  de secretaria,  realitzarà  la  instrucció  de l'expedient  per  a  l'atorgament  de les  subvencions

previstes en aquestes bases. Les activitats d'instrucció comprendran:

1. Comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes bases.

 L'avaluació de les sol·licituds efectuada conforme els criteris establerts en aquestes bases.

 Petició  dels  informes,  informació  o  assessorament  que  estimi  necessaris,  en  cas  que  l'estudi  de  la

documentació no sigui suficient per determinar la proposta.

6.3.- La Comissió Avaluadora està integrada Per:
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Presidència: L'Alcaldessa

Vocals: Regidors de Cultura, Hisenda, Educació i Promoció econòmica

Assessoria tècnica: TAG jurídica, amb veu però sense vot

Secretària: La secretària municipal de l'Ajuntament amb veu però sense vot

6.4.- Una vegada valorades les sol·licituds, s'emetrà informe i la proposta d'atorgament a la Junta de Govern Local, ja

que és l'òrgan competent per a la resolució.

La proposta de resolució ha d'expressar la llista de beneficiaris proposats per a l'atorgament de la subvenció i la

quantia d'aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

7.- Termini per a la resolució

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern Local, òrgan que resoldrà definitivament,

l'atorgament de les subvencions, i s'haurà d'emetre la corresponent resolució en el termini màxim de tres mesos a

comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds.

   8.- Acceptació de la subvenció  

Les subvencions atorgades es consideren acceptades si no es produeix una renúncia expressa del beneficiari, dins

del  termini  d'un  mes  a  comptar  des  de  l'endemà  de  la  notificació  de  la  concessió  de  la  subvenció  a  l'entitat

beneficiària, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d'aplicació.

9- Justificació de la subvenció

El termini màxim per justificar les activitats subvencionades serà el 31 de gener de 2019.

L'import  de  la  despesa  subvencionable  que  s'ha  de  justificar  serà  el  que  es  determini  com  a  tal  en  l'acord

d'atorgament de la subvenció.

Els beneficiaris presentaran la justificació mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat i una memòria de la

realització de l'actuació subvencionada que permeti valorar el seu grau d'execució.

A la memòria hi haurà de figurar:

1. el nom i la descripció de l'activitat

a. el lloc de realització de l'activitat

b. la temporalització, durada i periodicitat de l'activitat

c. la  participació  obtinguda  per  gènere,  edat  i  total  de  l'activitat,  sols  per  les  entitats

esportives

d. el recull  fotogràfic i/o documentació editada on es visualitza el  suport  de l'Ajuntament

d'Anglès.

A l'efecte de la justificació cal presentar factures o certificats emesos per un organisme competent, de les despeses

imputable a l'activitat subvencionada que, conforme a dret, s'hagin meritat de l'1 de gener de 2018 fins el 31 de

desembre de 2018, i no s'acceptaran tiquets de caixa com a justificants.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà  a l'entitat

interessada la necessitat d'esmenar-los o completar-los en el termini de 15 dies.

Si el cost de l'activitat resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia
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inicialment atorgada. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l'acord

de concessió,  la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el  mateix percentatge de subvenció sobre la

quantitat fixada com a despesa a justificar.

Si  un cop finalitzat  el  termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat,  es

requerirà a l'entitat beneficiaria a presentar-la en un termini de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà de la

notificació formal, amb l'advertiment que en cas que no ho faci es procedirà a revocar la subvenció.

10- Pagament de la subvenció

Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe del departament de secretaria.

El pagament de la subvenció es farà mitjançant transferència bancària.

11- Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d'aquestes bases  són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda, sempre que la suma de

tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada,  no sobrepassi al cost total de l'actuació subvencionada.

12- Subcontractació

Es permet  que les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions objecte  de subvenció  però  les  obligacions

econòmiques que se'n derivin hauran d'anar a càrrec de l'entitat respectiva.

13- Reformulació de sol·licitud

Abans que la Comissió Avaluadora emeti l'acta amb la proposta de resolució sobres les sol·licituds, els peticionaris

podran reformular les seves sol·licituds presentant la petició corresponent acompanyada de la mateixa documentació

necessària per a la presentació inicial de sol·licituds.

14- Modificació de les subvencions

Els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l'objecte o destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la

modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una vegada s'hagi aprovat la resolució corresponent.

15- Invalidesa, revocació i reintegrament

L'Ajuntament d'Anglès podrà revocar totalment o parcialment les subvencions, amb l'obligació per part del beneficiari

de retornar l'import del rebut i de pagar l'interès de demora  corresponent, en els supòsit següents:

a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El  departament de secretaria  tramitarà els  expedients d'invalidesa,  revocació i  reintegrament  de les subvencions

concedides, i la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Anglès serà l'òrgan competent per adoptar els corresponents

acords.

16- Prohibició de contractació amb persones vinculades

Els  beneficiaris  no  podran concertar  l'execució  total  o  parcial  de  les  activitats  subvencionades  amb persones o

entitats amb qui  estiguin vinculats,  llevat que la contractació es realitzi  amb les condicions normals de mercat i

s'obtingui l'autorització de l'òrgan concedent de l'Ajuntament d'Anglès.

Tampoc no es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, general de subvencions.
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17- Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats

col·laboradores han de complir amb la normativa, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per

la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel reial

decret 1720/2007, de 21 de desembre.

18- Verificació i control

Els  comptes  justificatius  que  compleixin  els  requisits  establerts  per  l'Ajuntament  d'Anglès  s'entendran  com  a

documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar

l'Ajuntament d'Anglès, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans

de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida

en l'exercici de les actuacions anteriors.

19- Obligació de difusió i publicitat

Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de l'Ajuntament d'Anglès en qualsevol acte,

publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que l'activitat ja hagi estat realitzada.

Si s'incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què puguin correspondre, s'apliquen les

regles següents:

a) si encara és possible el seu compliment el els termes establerts, l'òrgan concedint ha de requerir el beneficiari

perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de

que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si pel fet d'haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no és possible el seu compliment

en els termes establerts, l'òrgan concedint pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la

difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l'òrgan concedint al beneficiari, s'ha de

fixar un termini no superior a 15 dies per  a la seva adopció amb l'advertència de que aquest incompliment pot

comportar la revocació de la subvenció.

20- Altres obligacions del beneficiaris.

a- Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les

subvencions.

b- Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la

finalitat que determini la concessió o el gaudi de la subvenció.

c- Comunicar a l'Ajuntament d'Anglès, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels

fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

d- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial

aplicable al beneficiari.

e- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre

puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f- Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

g- Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a

la contractació menor:
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• Les entitats privades han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la

contracció de compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el lliurament del bé, tret que per les seves

característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin,

o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

21- Principis ètics i de conducta

Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar,

fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents

qualsevol  manifestació  d’aquestes  pràctiques  que,  al  seu  parer,  sigui  present  o  pugui  afectar  al  procediment.

Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de

lliure concurrència.

Amb caràcter general,  les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les

obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions

b) corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.

c) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

d) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els

processos derivats d’aquestes convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció

o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a

terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

d)  Col·laborar  amb l’òrgan  competent  en  les  actuacions  que  aquest  realitzi  per  al  seguiment  i/o  l’avaluació  del

compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que

els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació

amb  l’Administració  o  administracions  de  referència,  sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de

transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l’apartat quart de

l’article 3 de la Llei

de transparència.

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei

19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens

perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

22- Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

e) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

23- Interpretació

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament a l'Ajuntament d'Anglès, i correspondrà a

la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de

l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

24- Vigència

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de

Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Esmentà el document aquí descrit:

APROVACIÓ INICIAL

PLE 30/01/

2018
QUÈ ES SUBVENCIONA?

Activitats d'interès públic local que duen a terme les entitats que figuren inscrites al registre d'Entitats Municipal de
l'Ajuntament d'Anglès

ÀMBIT D’ACTIVITATS: 

Civisme

Consum responsable

Cultura

Ensenyament

Igualtat de gènere

Infància

Joventut

Participació ciutadana

Salut pública

Promoció de l’esport base

Com es sol·liciten les subvencions?

Informació a presentar:

Model normalitzat de sol·licitud

Petita memòria de l’activitat

Pòlissa d’assegurança i rebut de responsabilitat civil
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Procediment de presentació:

En el termini establert en la convocatòria

Signades electrònicament pel representant legal de l’entitat

Només es pot tramitar una sol·licitud de subvenció per entitat i secció amb activitat totalment diferenciada

Despeses subvencionables i període d’execució?

Despeses subvencionables:

Aquelles que corresponguin a la naturalesa de l’activitat

Segueixin les condicions d’aquestes bases

El cost de l’activitat no superi el valor de mercat

S’hauran d’acreditar mitjançant factura a nom de l’entitat que se li hagi concedit la subvenció

Període d’execució:

De l’01/01/2018 al 31/12/2018
Import màxim de la subvenció?
IMPORT TOTAL DEL CONJUNT DE SUBVENCIONS A ENTITATS:

27.000,00 EUROS

IMPORT MÀXIM DE SUBVENCIÓ PER ENTITAT:

El més petit de:

Import sol·licitat per Entitat i secció d’activitat

1.500,00 Euros per Entitat i secció d’activitat

En cas que la demanda de subvencions superi l'oferta

S’aplicaran els següents criteris de concessió de les subvencions?

Interès públic de les actuacions proposades: 15 punts

Nombre previst de persones participants:

Menys de 10      0 punts

De 11 a 25    5 punts

De 26 a 30  10 punts

Més de 30  15 punts

Nombre de persones membres de l’Entitat:

De 1 a 4  10 punts

Més de 4  15 punts

Participació de l'entitat en xarxes, consells i altres projectes transversals: 5 punts

Fòrmula de càlcul de la subvenció resultant:

S = I x (P/ suma p)

Passes finals per a la obtenció de la subvenció?

Acceptació de la subvenció (hi ha un mes per renunciar-hi)

Justificació de la subvenció:

Fins a 31/01/2019

Presentar model facilitat per l’Ajuntament
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Presentar memòria de l’activitat subvencionada

Presentar les factures de les despeses imputables a l’activitat subvencionada

Si el cost de l’activitat és inferior al previst a la sol·licitud, la subvenció es reduirà de forma proporcional

Pagament de la subvenció:

Es tramitaran a mesura que es vagin presentant les justificacions

Compatibilitat de subvencions:

Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda, sempre que la suma de
tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, no sobrepassi al cost total de l'actuació subvencionada.

Acceptació de la subvenció (hi ha un mes per renunciar-hi)

Justificació de la subvenció:

Fins a 31/01/2019

Presentar model facilitat per l’Ajuntament

Presentar memòria de l’activitat subvencionada

Presentar les factures de les despeses imputables a l’activitat subvencionada

Si el cost de l’activitat és inferior al previst a la sol·licitud, la subvenció es reduirà de forma proporcional

Pagament de la subvenció:

Es tramitaran a mesura que es vagin presentant les justificacions

Compatibilitat de subvencions:

Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda, sempre que la suma de
tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, no sobrepassi al cost total de l'actuació subvencionada.

Obligacions de l’Entitat que rep Subvenció?

Difondre i publicitar el suport econòmic rebut de l’Ajuntament

Justificar la realització de l’activitat

Disposar de tota la documentació legal exigida a cada Entitat

No contractar a persones vinculades, excepte que es justifiqui el preu de mercat

Adoptar una conducta èticament exemplar.

Calendari aproximat per a obtenir la Subvenció?

Aprovació inicial de bases

20 dies d’exposició pública

Aprovació definitiva de bases

Publicació al BOP de les bases definitives i Obertura del període de sol·licitud (aprox inici mes de abril)

Recollida de sol·licituds fins finals d’abril aproximadament 

Valoració i Concessió de subvencions entre finals de maig i meitats de juny

Els calendaris definitius seran transmesos a les Entitats.

S'avança una mica el «taiming» que fèiem els altres anys perquè així les entitats  puguin  tenir més

aviat les que ja hagin fet les despeses a inicis d'any o a durant d'any , doncs puguin ja presentar-ho

i obtenir la subvenció.
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Bàsicament és com l'any passat no.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Si, bàsicament és com l'any passat.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I els impostos són els mateixos.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

si, si, si.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I després, si hi ha alguna entitat que té que fer alguna despesa extra, podrà sol·licitar un altra ajut.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

No, en principi les bases són aquestes 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Només eren aquestes preguntes.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

En tot cas, el que si que és pot fer, és sol·licitar-ho aquest any per l'any següent, aleshores si que

es pot incloure si ho considerem oportú com a super-denominativa en els pressupostos del 2019. 

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:

Cal dir que si és una commemoració important hi ha una petita partida en el protocol per si s'ha

de destinar a alguna cosa. Cal dir-ho amb temps. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet.

Com que el sistema és el mateix que el curs passat i ningú va presentar al·legacions nosaltres

votarem a favor de la proposta. 

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Si, hi han algunes coses que tinc dubtes, la primera  parlaves del preu dl mercat, que vols dir amb

el  preu  de  mercat.  Si  una  entitat  organitza  una  caminada  quin  és  el  preu  de  mercat  d'una

caminada .

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

No, això és si es contracte amb algú que estigui vinculat .
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Pren la paraula el senyor Sergi Riera.

A  la  presentació  no  s'entenia  així,  al  principi  de  tot,  la  primera  de  totes.  Abans  d'aquesta

diapositiva de les primeres.

El cost de l'activitat que no sigui superior al valor del mercat, que vol dir que son sigui superior al

valor del mercat. 

Pren la paraula el senyor David Bohigas.

És a dir,  que no hi hagi alguna cosa que sigui desgavellada, perquè si fos una caminada de cost

100.000 €, doncs, si  no fos una caminada per 100.000 persones potser serà de mal entendre .

Al final és un tema legal que s'introdueix aquí. 

Pren la paraula el senyor Sergi Riera.

L'Altra cosa que volia preguntar és obre el tema de les puntuacions perquè n'hi ha una que creiem

que es prou subjectiva qui les decideix, qui en forma part.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Hi ha una comissió amb el tema de les subvencions que està formada per alguns regidors, per la

secretària i no me'n recordo ara, si per la interventora també , no recordo si és exacte . En aquest

punt és on passem les valoracions.  

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

I una altra cosa que no entenc es perquè cal explicitar en una concessió de subvencions  que és

en  la  següent,  una  miqueta  més.  Aquesta  primera,  que  és  col·laborar  en  la  mesura  de  les

possibilitats amb el consistori.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Aquesta, de fet, en la aprovació no hi és. Aquesta s'ens ha colat de l'any passat. 

Pren la paraula el senyor Sergi Riera.

És el mateix que l'any passat, que és l'esmena que varem entrar nosaltres.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Això, no hi és en les propostes, ja l'any passat és va retirar de les propostes. La primera eh..

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Si, si la primera, que ja l'havíem esmenat.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Ha estat un error.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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Referent  als  membres  de  la  comissió  avaluadora  els  vocals,  són:  les  regidories  de  Cultura,

Hisenda, Educació i Promoció Econòmica, Assessoria Tècnica i Jurídica , amb veu però sense vot,

la Secretària  Municipal  de l'Ajuntament amb veu però sense vot  i  la  presidència  correspon a

l'Alcaldia.

Pren la paraula la senyora secretària que llegeix els acords:

 Aprovar  inicialment  l'Ordenança  de  les  Bases  reguladores  de  la  concessió  de  subvencions
municipals per a l'any 2018 a atorgar a les entitats per concurrència competitiva,  que s'adjunta
com annex a aquest acord.

 Disposar l'obertura d'un termini d'informació pública i audiència de vint dies, durant els quals
podran els interessats presentar les reclamacions i suggeriments que estimin convenients per a la
seva resolució per aquest Ple; així mateix, disposar que en cas de no presentar-se reclamacions o
suggeriments s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional.

 Disposar la publicació del present acord mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i edicte al Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament (e-tauler).

 Una vegada aprovades definitivament les bases específiques, la Junta de Govern Local procedirà
a la convocatòria de les subvencions, i d’acord amb el que s’estableix a l’article 17.3.b) de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, un extracte d’aquesta es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) per conducte de la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), després que s’hagi presentat davant d’aquesta el text de la convocatòria i la
informació requerida per a la seva publicació.

VOTACIONS:

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

A favor (10): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon, i Jordi Pibernat Casas, PAU (3): Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

5.-

TEMA: Aprovació del Pla de gestió de serveis de l’exercici 2017 de residus NORA.

Vist la proposta presentada pel regidor Sr Josep Casadellà Turon, que literalment diu:

=»Antecedents

1. Per acord de Ple de data 20 de setembre de 2011, l'Ajuntament d'Anglès va delegar al Consell

Comarcal de la Selva, amb vigència indefinida, les competències relatives a la recollida, transport i
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tractament de residus municipals. 

2. En data 15 de maig de 2012, el Ple del Consell Comarcal de la Selva va acceptar la delegació de

la competència, acordant que la forma de prestació del servei seria la gestió indirecta per part de

l'empresa d'economia mixta Serveis mediambientals de la Selva, Nora, SA, d'acord amb els pactes

i estipulacions del conveni a subscriure amb l'Ajuntament, que també va aprovar en l'esmentat

acord.

3. El Ple de l'Ajuntament d'Anglès, en la sessió ordinària celebrada en data 01 d'agost de 2016, va

acordar l'ampliació de la prestació del servei de neteja viària amb la inclusió de la neteja viària

posterior a la realització del mercat setmanal dels diumenges, ja que és un servei que no va ser

previst inicialment, així com l'ampliació de l'horari de la deixalleria a 9 hores setmanals, incloent

els dissabtes al matí, a partir de l'1 d'agost de 2016.

4.  En la  sessió  plenària  extraordinària  celebrada el  dia  28 de  febrer  de 2017 es  va  aprovar

l'addenda al conveni de delegació de les competències de gestió de residus.

5. Vist que en data 24 d'agost de 2017 va entrar per registre d'entrada (RE: 1-2017-003010-2) el

Pla de Gestió del servei integral de recollida de residus, deixalleria i neteja viària d'Anglès.

6. Vist l’informe favorable de l’enginyer tècnic industrial com a enginyer assessor de l’Ajuntament.

7. Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 25 de gener de 2018.

Fonaments de dret

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, articles 9.4 i 85.

Decret Legislatiu 1/2009 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus.

Per tot això es proposa al Ple el següent ACORD:

Primer.- ACCEPTAR el Pla de Gestió de serveis de residus del 2017.

Segon.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de la Selva i al Departament d'Intervenció.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

És tracta més que res del tramit de l'aprovació per al ple perquè les diferents tarifes que hem anat

utilitzant per el Ple, perquè les diferents tarifes que hem anat utilitzant per aquest any 2017, ja

foren aprovades en el seu moment quan varen arribar, però el pla de gestió no ens havia arribat ,

ens va arribar el mes de maig i formalment no va entrar a registre fins el mes d'agost, aleshores
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fou una cosa que s'anà endarrerint. El mes de setembre i octubre ens varen demanar que no

s'havia aprovat per ple es va intentar fer-lo entrar en un ple, però finalment no es va poder i

aprofitem ara per entrar-ho. És a dir, està totalment fora de la temporalitat que seria la pròpia. En

el pla de gestió crec que se us ha fet arribar per el tema de la deixalleria el pla de gestió del 2018

que ja el  tenim ens va arribar aquest mes de desembre, ara si  que estem anant en terminis

correctes i esperem tenir-lo registrat ben aviat . Els plans de gestió són importants des del punt de

vista que podem fer el  control del que s'ha de fer cada dia, quins costos tenen, on s'originen

aquests costos per cada un dels serveis, es molt detallat, hem publicat a diferents llocs; en l'últim

butlletí crec que sortia  la distribució, quan és fa la recollida cada dia, quin tipus de recollida és

realitza, tot això, es el que ve estipulat en el pla de gestió . Aleshores si mai és vol consultar és on

es pot anar a cercar si per exemple hi ha hagut un servei que és la recollida de vidre, sobretot en

el carrer d'Avall que cada 15 dies, el contenidor quedava ple de vidres. Hi han diferents bars al

costat i  s'omplia molt  sovint ,  doncs això,  ha provocat que modifiquem el  pla de gestió i  cers

contenidors d'Anglès, que s'ha detectat que passaven del 75% cada quinze dies, ara en aquest

moment  és  recolliran  cada  15  dies  en  lloc  de  recollir-los  cada  mes  .  Són  aquests  tipus  de

modificacions i adequació més que res, seria per això, que passi pel ple i es pugui aprovar el pla

de gestió que estem fent en aquest moment. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Nosaltres, hem parlat amb els companys i veiem bé aquesta modificació que és fa, perquè així és

poden  detectar  bé les  necessitats  i  no les  necessitats  de cada veí  i  cada nucli  de  població,

nosaltres estem d'acord  amb com ho porta NORA, ja quan estàvem al equip de govern el 2011, hi

varem fer una sèrie de delegacions amb ells mateixos.

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Nosaltres, no hi votarem a favor, perquè ja hem comentat diverses vegades . Creiem que falta

neteja, hi han masses contenidors que queden plens durant masses dies, que no es buiden. Hi ha

una part d'incivisme es cert, però també trobem a faltar veure en un butlletí , vareu posar en un

butlletí que estàvem  al 30% de reciclatge i que s'havia d'arribar al 60% el 2022, si no recordo

malament el 2020 o 2022, no veiem que amb aquest pla podrem arribar a això ni campanyes per

a millorar-ho, per tant votarem en contra..

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

En aquest  sentit,  no sé si  estàs al  cas,  últimament  s'està  fent  una campanya  de reciclatge

d'orgànica que surt per la TV, a més a més, es farà una campanya ara aquest mes de febrer de

febrer es començarà, es aquella de si va o no va, si va o ve. Creiem que és molt important poder

fer que la gent és consciencii que només separar la part d'orgànica ja guanyaríem immensament.

Això, és una cosa que ho hem anat a explicar als col·legis, s'ha fet algunes xerrades, s'ha explicat

concretament  a  fi  que  la  mainada  provoquin  a  casa  que  es  faci  aquesta  separació  .  Si
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aconseguíssim augmentar la orgànica cosa que espero  dins d'aquest any seria molt bo, i sinó, a

la curta o a la llarga s'aura d'acabar amb la recollida selectiva porta per porta, que és la única

manera  demostrable  que  s'augmenta  automàticament  al  70%.  En  principi  mirem  de  fer-ho

d'aquesta manera perquè la recollida selectiva te molts punts foscos tot i que també té molts més

beneficis, però s'haurà d'estudiar i a més a més si continuem llançant la quantitat de material que

és llença a la resta que té un cost bestial i que va pujant cada any, s'hauran de pujar taxes i haurà

tota una sèrie de canvis que seran importants i farem campanya durant tot aquest any perquè la

gent s'adeqüi sobretot al reciclatge d'orgànica.  

Pren la paraula la senyora secretària que llegeix els acords:

 ACCEPTAR el Pla de Gestió de serveis de residus del 2017 i NOTIFICAR el present acord al Consell

Comarcal de la Selva i al Departament d'Intervenció.

VOTACIONS:

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

A favor (9): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon, i Jordi Pibernat Casas, PAU (3): Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol;
En contra (1): CUP (1): Sergi Riera Sau.

6-

TEMA:  -Aprovació  de  l’addenda  al  conveni  marc  per  al  desenvolupament  de  programes  i
actuacions d’acolliment lingüístic amb el consorci de Normalització Lingüística.

Vist la proposta presentada pel regidor d’Ensenyament, Sr Jordi Pibernat Casas, que literalment
diu:

=»Antecedents

1. La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 15 de novembre de
2016,  va  aprovar  el  conveni  marc  amb el  Consorci  per  a  la  Normalització  Lingüística  per  al
desenvolupament  de programes i  actuacions  d'acolliment lingüístic,  des  de 2 de setembre de
2016 i fins al 31 d'agost de 2020.

2.  En  data  11  de  novembre  de  2018  i  RE  número  113  el  Consorci  per  a  la  Normalització
Lingüística presenta l’addenda al conveni marc per al desenvolupament de programes i actuacions
d’acolliment lingüística per a la realització d’un curs de nivell Bàsic 2 de gener a març de l'any
2018 amb la corresponent aprovació de la despesa per import de 3.100,00 €.

3. L'addenda d'aquest any 2018, literalment diu:

«Addenda al Conveni marc per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic.
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Anglès, 19 de desembre de 2017

REUNITS

D'una part, la senyora Astrid V. Desset i Desset, alcaldessa de l'Ajuntament d’Anglès, nomenada en data 13 de juny de

2015, en virtut del que disposa l'article 53 del Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

I  d'una  altra,  el  senyor  Josep  Madorell  i  Bonora,  gerent  del  Consorci  per  a  la  Normalització  Lingüística  (CPNL),

nomenat per la resolució 4012011 de la presidència del CPNL de 20 de juny i ratificat pel Ple del CPNL el 24 de gener

de 2012, d'acord amb l'article 10 dels Estatuts del CPNL aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya els dies 3

i 11d'octubre de 1988, i a l'empara de les facultats que Ii confereix la resolució 7112014 de la presidència del CPNL

de 22 d’octubre i l'article 15 dels Estatuts.

MANIFESTEN

1. Que amb data 1 de setembre de 2016, el CPNL i l'Ajuntament d’Anglès van subscriure un Conveni marc per al

desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment lingüístic amb codi C863-02013-007-116.

2. Que al conveni de col·laboració esmentat al punt anterior, es preveu que es podran concretar les línies d'actuació

previstes en addendes.

Les paris es reconeixen la capacitat legal suficient per a la signatura d’aquest document i

ACORDEN

Primer. Que el CPNL dugui a terme les següents accions:

- Organització d'un curs de nivell Bàsic 2, amb codi 12048132PRJ00051, amb data d’inici 8 de gener de 2018 i data

de finalització 21 de mar; de 2018, de 45 hores de durada, amb un màxim de 25 alumnes i un import de 3.100,00€.

Segon.  Que l’Ajuntament d'Anglès assumirà el  100,00% del  cost  total  deis serveis executats pel CPNL,  és a dir,

3.100,00€.

Tercer. Que I'Ajuntament d'Anglès, efectuarà el pagament de l'import especificat al punt anterior, abans de l’inici de

les actuacions, mitjançant ràfega bancària o ingrés, al número IBAN ES61 2100 2882 66 0200046565 de Caixa

Bank.»

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 25 de gener de 2018.

Fonaments de Dret
Article 47 de la Ley 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic de les administracions públiques.

Articles 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres

Activitats i Serveis dels Ens Locals.

RESOLUCIÓ

El  regidor  de  l'Àrea  d'Ensenyament,  Jordi  Pibernat  Casas,  INFORMA a  la  Comissió  Informativa

Genèrica de la proposta al Ple del següent ACORD

Primer.- Aprovar l’addenda al conveni marc per al desenvolupament de programes i actuacions
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d'acolliment  lingüístic  de data  19  de  desembre  de  2017  i  codi  12048B2PRJ00051  entre  el

Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament d'Anglès.

Segon.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni.

Tercer.- Aprovar la despesa per import de 3.100,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 943

46708 consorci Normalització lingüística del pressupost vigent.

Quart.- Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2018.

Cinquè.-  Notificar-ho  al  Consorci  per  a  la  Normalització  Lingüística  i  al  Departament  Municipal
d'intervenció.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Si, bàsicament és continuar al setembre els cursos de català per part del Consorci . S'està fent el

curs  B-2  .  Varem començar  el  setembre  fent  el  curs  B-1  durant  el  primer  trimestre,  aquest

trimestre va estar molt animat perquè tot el grup ha assolit el nivell, es fa el curs B-2 per segon

any de cares al tercer trimestre que es faria el B-3 que aniria a càrrec del consorci, nosaltres de

moment  ens  toca  col·laborar-hi  amb  aquest,  son  3.100  €  la  partida  que  ja  està  prevista  i

continuarem amb aquest sentit , continuarem amb la col·laboració per a la nostra part i amb la

col·laboració de la administració, haveu-re si entre tots ho podem millorar.

Prem la paraula el senyor Pere Espinet:

Aquest que posa aquí, ha començat el gener, el dia 8, 

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

sí

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

 25, alumnes .

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Segon trimestre.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

3.100 €, no.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

sí

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
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Després de cares el tercer nivell seria a partir de Setmana Santa.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

sí

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Aquest el pagaria  el Consorci.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

En principi és aviat per dir-ho

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Ho veiem correcte.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Bàsicament el tracte que tenim amb el Consorci , és clar els cursos aquests és van passant de

nivell en funció dels alumnes si donen el nivell . És possible que en un curs es faci el Bàsic-1,

Bàsic-2 i Bàsic-3 . És una mica seguir el ritme dels alumnes.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Nosaltres com a grup ho veiem correcte.

La senyora secretària llegeix l'acord:

Aprovar l’addenda al conveni marc per al desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment

lingüístic de data 19 de desembre de 2017 i codi 12048B2PRJ00051 entre el Consorci per a la

Normalització  Lingüística  i  l'Ajuntament  d'Anglès. Facultar  l'alcaldessa  per  a  la  signatura  del

conveni.   Aprovar la despesa per import de 3.100,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària

943  46708  consorci  Normalització  lingüística  del  pressupost  vigent. Publicar  al  portal  de

transparència dins de la relació de convenis 2018. Notificar-ho al Consorci per a la Normalització

Lingüística i al Departament Municipal d'intervenció.

VOTACIONS:

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

A favor (10): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon, i Jordi Pibernat Casas, PAU (3): Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

7.-

TEMA:  Addenda  al  Conveni  amb  el  Consell  Comarcal  de  la  Selva  de  col·laboració  per  al
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manteniment i promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT. Annex I i Annex 2.

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

=»Antecedents

1. La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 25 d’octubre de 2016, va aprovar el
conveni de col·laboració per al manteniment i promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT.

2. El passat mes d’octubre hem rebut l’addenda al Conveni de col·laboració per al manteniment i promoció d’itineraris
de senderisme, cicloturisme i BTT per 2018.

3. L'addenda d'aquest any 2018, literalment diu:

«ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS

PER AL MANTENIMENT I PROMOCIÓ D’ITINERARIS DE SENDERISME, CICLOTURISME I BTT

Santa Coloma de Farners, 17 d’octubre de 2017

REUNITS

D’una part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva, en virtut de les facultats de

representació que li  atorga l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós de la Llei

d’organització comarcal.

De l’altra  part,  la  Sra.  Àstrid  Desset  i  Desset,  alcaldessa de l’Ajuntament  d’Anglès,  en virtut  de les  facultats de

representació que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal i

de règim local de Catalunya.

Ambdues 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

a) Que el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament van establir el conveni de col·laboració

entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament d’Anglès per al manteniment i promoció d’itineraris

de senderisme, cicloturisme i btt que recull en el seu Annex 1 els itineraris i accions de promoció que són

objecte del conveni.

b) Que la clàusula tercera de l’esmentat conveni preveu que l’import a satisfer per part de

l’Ajuntament  d’Anglès  al  Consell  Comarcal  de  la  Selva  “es  revisarà  anualment  per  tal  de  consignar

possibles variacions dels paràmetres que serveixen per al seu càlcul”, paràmetres que s’estableixen en

l’Annex 2 de l’esmentat conveni.

c) Que el Consell Comarcal de la Selva, des del Servei de Creació i Gestió i Manteniment de

rutes de BTT i Senderisme, ha revisat i actualitzat les dades de manteniment dels itineraris recollits en

l’annex 1, fet que motiva una variació en els costos del conveni.

d) Que el Consell Comarcal de la Selva en acord amb els municipis, repercutirà sobre aquests

les despeses de manteniment i amortització del vehicle que s’utilitza exclusivament per dur a terme el

servei. El càlcul es farà en base a la quantitat de senyals i quilometres que tingui cada municipi.

CLÀUSULES

Primera.- Objecte i àmbit d’aplicació 
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És objecte de la present Addenda al  conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament
d’Anglès per  al  manteniment  i  promoció  d’itineraris  de  senderisme,  cicloturisme  i  btt,  actualitzar  les  dades
corresponents als itineraris inclosos al conveni i els costos corresponents.

Segona.- Modificacions del servei 

La prestació del servei es regirà pels termes indicats al conveni, essent objecte del mateix els itineraris i les accions
reflectides a l’ANNEX 1 que acompanya aquest document. 

Tercera.- Modificacions a la base de càlcul dels costos

L’import a satisfer per part de l’Ajuntament d’Anglès al Consell Comarcal de la Selva es calcularà en base als paràmetres
indicats al nou ANNEX 2 que acompanya aquest document. 

Per a la deguda constància d’allò convingut, i en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat
exemplar en la data i lloc a dalt indicat. 

ANNEX 1. Itineraris i accions de promoció inclosos al present conveni

Manteniment de la Xarxa dels Grans Camins de l’Aigua

Sender Camí dels Avellaners al seu pas pel municipi

Sender Via Verda al seu pas pel municipi (senyalització Grans Camins de l’Aigua)

Manteniment del Centre BTT la Selva

BTT 19 – Bonmatí

BTT 23 – Sant Pere Sestronques

BTT 24 – Sant Amanç

Manteniment dels Senders Locals 

Promoció i difusió de la Xarxa dels Grans Camins de l’Aigua i del Centre BTT la Selva

Material gràfic: 

 - publicació tipus Els Grans Camins de l’aigua a la Selva 

 - publicació tipus Les rutes BTT a la Selva

 - publicació tipus BTT Catalunya homologada

Promoció on-line:

 - Fitxes promocionals www.laselvaturisme.com i  www.wikiloc.com. Descàrrega de fitxes i tracks.

ANNEX 2. Cost econòmic

Concepte
Núm.

unitats

Preu

unitari

(€)

Cost

(€)

Cost  fix  varis  (integració  SIG,  sistema  d’alertes,  suport

tècnic, eines, màquines, benzina, material fungible, vestuari,

1 517,50 517,50
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EPI,...)
Cost variable vehicle (assegurança, impostos, manteniment i

amortització). 

Total blocs manteniment.

27 7,20 194,40

Manteniment de la xarxa comarcal: BTT / Grans Camins de

l’Aigua / Senders Locals

Nombre de blocs de 5 km GCA/BTT/SL 5 72,45 362,25

Nombre de blocs de 5 senyals GCA/SL 6 72,45 434,70

Nombre de blocs de 10 senyals BTT 11 72,45 796,95

Nombre de blocs de 5 suports BTT 3 72,45 217,35

Nombre de plafons GCA/BTT/SL 2 72,45 144,90

Nombre de punts d’acolliment BTT 0 72,45 0

Material gràfic de promoció

Material gràfic dels Grans Camins de l’Aigua: 

- publicació tipus Els Grans Camins de l’aigua a la Selva

- creació i actualització fitxa promocional

1 207,00 207,00

Material gràfic del Centre BTT: 

- publicació tipus Les rutes BTT a la Selva

- publicació tipus BTT Catalunya homologada

- creació i actualització fitxa promocional

1 310,50 310,50

Manteniment d’espais

TOTAL 3.185,55€

»

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 25 de gener de 2018.

Fonaments de Dret
Article 47 de la Ley 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic de les administracions públiques.
Articles 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals.

RESOLUCIÓ

L’alcaldessa, Sra Astrid Desset Desset, proposta al Ple del següent ACORD

Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració per al manteniment i promoció d’itineraris de

senderisme, cicloturisme i BTT.

Segon.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni.

Tercer.- Aprovar la despesa per import de 3.185,55€ € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 454

21001  del pressupost vigent.
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Quart.- Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2018.

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

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Ja fa uns anys que l'Ajuntament té un conveni amb el Consell Comarcal a fi de fer el manteniment

d'aquests camins i de promocionar aquestes rutes que porten gent al poble d'Anglès degut a les

capacitats que te el poble degut a aquestes rutes de bicicletes tot terreny . Recentment el Consell

ha modificat les dades de calcul tal com figuren en els annexes i resulta que aquest any per fer

aquest  manteniment  i  aquesta  promoció  l'import  ascendeix   a  3.185,55€ i  serveix  per  fer  la

promoció, sobretot i figurar en els fulletons que hi ha dels grans camins de l'aigua que ja hi sortim

i que son: La Ruta d'en Serrallonga, La via Verda i el camí dels Avellaners i properament també

sortirem en la redacció del fulletó de la BTT a la Selva, previst per aquest any 2018, on hi hauran

les rutes de Sant Pere S'estronques i les masies de Sant Amanç. També s'ha de valorar que cada

cop hi ha més gent que segueix la ubicació de Wikiloc que permet que se te orienti mentre vas

fent la ruta i totes aquestes rutes ja tenen els tracks, els punts de seguiment en aquesta aplicació

que és molt interessant.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Ho veiem correcte. Com més és promocionin aquests tipus d'espais, més gent ve al poble. 

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

L'import és relativament inferior al que és va pagar l'any passat uns 170 €. inferior.

La senyora secretària llegeix els acords:

Aprovar  l’addenda  al  conveni  de  col·laboració  per  al  manteniment  i  promoció  d’itineraris  de

senderisme,  cicloturisme i  BTT. Facultar  l'alcaldessa per  a la signatura del  conveni.  Aprovar  la

despesa  per  import  de  3.185,55€ €  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  45421001  del

pressupost vigent.

 Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2018.

 Notificar-ho al  Consell Comarcal de la Selva i al Departament Municipal d'intervenció.«=

VOTACIONS:

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

A favor (10): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon, i Jordi Pibernat Casas, PAU (3): Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.
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8.-

TEMA: Aprovació conveni amb la Diputació de Girona per a la realització del programa d’educació
ambiental de coneixement de l’entorn natural de les escoles.

Vist la proposta presentada pel regidor d’ensenyament, Sr Jordi Pibernat Casas, que literalment
diu:

=»Antecedents

1.  Vist  el  conveni  marc  entre la  Diputació de Girona i  l’Ajuntament  per  a la  realització del  programa d’educació
ambiental de coneixement de l’entorn natural de les escoles, destinat a les alumnes d’ensenyament primari de les
escoles dels municipis de menys de 10.000 habitants, que literalment diu:

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS PER A LA REALITZACIÓ

DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN NATURAL DE LES ESCOLES, DESTINAT A

ALUMNES D’ENSENYAMENT PRIMARI DE LES ESCOLES DELS MUNICIPIS DE MENYS DE 10.000 HABITANTS

I. ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE GIRONA, NIF P1700000A, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assistit pel Secretari

General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides pel acord de Junta de Govern de 1 de juliol de

2014.

AJUNTAMENT D’ANGLÈS., NIF P1700800D representat per l’Alcaldessa-Presidenta, Astrid Desset Desset assistida per

la secretaria de la corporació, Sra Sandra Pinos Martínez

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Que la Diputació de Girona, en exercici de les seves competències de cooperació amb els ajuntaments, especialment

els més petits, i d’organització de serveis a nivell supramunicipal, té com a objectiu facilitar que els ajuntaments dels

municipis de menys de 10.000 habitants puguin oferir un servei d’educació ambiental destinat al coneixement i la

sensibilització dels nens i nenes de cicles mitjà i superior d’ensenyament primari de les escoles ubicades en aquests

municipis respecte al seu entorn natural.

Que l’Ajuntament d’Anglès té interès en oferir als alumnes d’ensenyament primari de les escoles ubicades al seu

municipi, la possibilitat de participar en el programa d’educació ambiental destinat al coneixement del seu entorn

natural i expressa formalment la seva voluntat d’adherir-se a la campanya.

En virtut de tot això, formalitzen al present conveni amb subjecció als següents

PACTES

PRIMER.-  La Diputació de Girona posa a l’abast dels ajuntaments un programa d’educació ambiental destinat a que

els nens i nenes d’ensenyament primari dels municipis de menys de 10.000 habitants coneguin el seu entorn natural i

es facin conscients de la necessitat de preservar-lo. El programa consta de 3 sessions que inclouen una sortida al

medi natural proper a l’escola i és realitzat per educadors ambientals que són bons coneixedors del medi natural de

les comarques de Girona i amb llarga experiència professional.

SEGON.- L’Ajuntament d’Anglès oferirà a les escoles ubicades al  seu municipi  la possibilitat  de realitzar l’activitat

d’educació ambiental destinada al coneixement del seu entorn natural, les quals podran fer la reserva dels grups

directament amb l’equip tècnic responsable de la gestió del programa, contractat a aquest efecte per la Diputació de

Girona. 
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TERCER.- La Diputació de Girona pagarà, amb càrrec a la partida 400 179 22706 del pressupost de 2014, amb una

disposició de crèdit per al conjunt de municipis de comarques gironines de 29.750,00 €, i a la que correspongui dels

exercicis futurs, el 100 % de les despeses de coordinació i gestió del programa d’educació ambiental, que s’estableix

per als cursos 2014-2015 i 2015-2016 en 2.280,00 € anuals, i el 100 % de les despeses directes de realització de

l’activitat per part dels grups d’alumnes, per la qual cosa pagarà el cost total de cada servei a l'empresa adjudicatària

del programa educatiu,  que s’estableix per als cursos 2014-2015 i 2015-2016 en 285,00 € per  grup (contracte

C384/13).

QUART.- En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquest conveni l’Ajuntament farà esment que les actuacions

obeeixen a un conveni de col·laboració establert amb la Diputació de Girona.

CINQUÈ.- Aquest conveni tindrà efectes per a les activitats que facin les escoles des del 25 d'abril de 2014, fins el 24

d'abril de 2016. La vigència serà prorrogable de forma tàcita per 2 anys més fins el 24 d'abril de 2018, és a dir, fins a

un màxim de 4 anys en total, si no és denunciat per cap dels dos organismes signants.»

Fonaments de Dret
Article 47 de la Ley 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic de les administracions públiques.

Articles 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres

Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 25 de gener de 2018.

RESOLUCIÓ

El regidor de l'Àrea d'Ensenyament, Jordi Pibernat Casas, proposta al Ple del següent ACORD

Primer.- Aprovar el conveni  marc entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament per a la realització del

programa d’educació ambiental de coneixement de l’entorn natural de les escoles, destinat a les

alumnes d’ensenyament primari de les escoles dels municipis de menys de 10.000 habitants.

Segon.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni.

Tercer.- Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2018«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Bàsicament és concretar un acord que ja fa temps que dura entre l'escola Pompeu Fabra, amb la

Diputació i que ens han comentat que estaria bé , deixar-ho, fer-ho, per escrit per poder fer les

activitats.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Només, les escoles de primaria hi entrarien aquí no.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
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Hi entrarien les dues escoles si ho demanen . Ara mateix desconec si l'escola Vall dels Àngels ho

ha demanat. És un servei que ofereix la Diputació.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Seria bo si . Els promou i els paga la Diputació.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Si, les escoles ja estan al cas.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Nosaltres ho veiem correcte 

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Només, era això, des de la Diputació, per fer aquesta activitat faltava fer aquest formalisme.

Pren la paraula la senyora secretària per llegir l'acord:

 Aprovar  el  conveni   marc entre  la  Diputació  de Girona i  l’Ajuntament  per  a  la  realització  del

programa d’educació ambiental de coneixement de l’entorn natural de les escoles, destinat a les

alumnes d’ensenyament primari  de les escoles dels municipis de menys de 10.000 habitants.

Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni. Publicar al portal de transparència dins de la

relació de convenis 2018.

VOTACIONS:

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

A favor (10): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon, i Jordi Pibernat Casas, PAU (3): Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

9.-

TEMA:  Pla d’igualtat

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

=»Antecedents de fet

Primer.- D'acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i
homes,  aquest  pla  té  com  a  objectiu  combatre  les  manifestacions  encara  existents  de
discriminació per raó de sexe, així com a la promoció de la igualtat real entre dones i homes. 
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Segon.-  Atès  que en  data  15 de novembre  el  tècnic  de promoció  econòmica  de  l'Ajuntament
d'Anglès va efectuar una proposta de pla d'igualtat per a l'Ajuntament d'Anglès, el qual va estar
informat favorablement per aquest tècnic. 

Tercer.- En data 22 de novembre de 2016 l'esmentat pla va ser aprovat inicialment pel Plenari
municipal. 

Quart.- Es va donar trasllat als representants sindicals perquè el facilitessin als empleats públics
municipals adjuntant una enquesta. 

Cinquè.- Vistes les enquestes que es van presentar per part d'alguns treballadors municipals. 

Sisè.-Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 25 de gener de 2018.

Legislació aplicable
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.

Per tot això es PROPOSA als membres del Ple l'adopció del present acord:

PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Anglès anualitats 2017-2020.

SEGON.- Notificar el present acord als treballadors municipals adjuntant el Pla.

TERCER.- Donar publicitat del present acord al Portal de Transparència. 

QUART- Delegar a la Junta de Govern Local la presa d'acords que puguin esdevenir amb posterioritat
l'aprovació del present Pla. «=

INTERVENCIONS:

Com recordareu a  finals del 2016 varem aprovar inicialment un pla d'igualtat de genere redactat

pel  tècnic  AODL,  el  varem  aprovar  els  aquí  presents  es  va  donar  trasllat  als  representants

sindicals els quals varen donar uns formularis als empleats de l'Ajuntament, alguns dels quals els

han  retornat,  no  tothom va  contestar  l'enquesta  però  ara  hi  ha  un  termini  molt  ampli  per  a

presentar  al·legacions  i  recollir  aquestes  aportacions  que  s'han  recollit  a  l'expedient  i  ara

simplement  tocaria  fer  l'aprovació  definitiva  d'aquest  pla  d'igualtat  i  publicar-ho  al  portal  de

transparència a la Web etc, es tracta d'això.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Si, estic mirant aquí al calendari, s'ha acomplert el calendari exposat.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

No ho se si s'ha acomplert tot, en aquest cas si que es va fer les enquestes.
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

 Posa, formació especifica en matèria de igualtat de oportunitats .

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Doncs no,

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Designació d'una persona responsable per a desenvolupar el pla, amb els companys ens ho hem

mirat i hem dit ho preguntarem al ple.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Hi han coses que no s'han fet. 

Pren la paraula la senyora secretària:

És el 2017 al 2020.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

No és que hi tinguem rés en contra.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Això forma part del pla, això ho hem de fer, entre els 2017 i el 2020, hi han coses que s'han de

fer, per tant el pla aquest és desenvolupar-ho.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

S'està fent.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

si, es aprovar el que farem amb aquest pla en aquest període .

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Com que no veiem dates concretes, doncs per això. Nosaltres veiem l'esforç que implica això, i

nosaltres votarem a favor del punt aquest.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

d'acord.

Pren la paraula la senyora secretaria per llegir els acords:

Aprovar definitivament el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Anglès anualitats 2017-2020.Notificar el
present acord als treballadors municipals adjuntant el Pla. Donar publicitat del present acord al
Portal de Transparència. Delegar a la Junta de Govern per tot el que s'ha de fer per  agilitzar-ho i que
no pugi  esdevenir amb posterioritat una vegada s'hagi aprovat el Pla. 
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VOTACIONS:

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

A favor (10): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon, i Jordi Pibernat Casas, PAU (3): Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

10.-

TEMA:  Aprovació inicial de reglament per regular el servei públic d'estacionament de vehicles a
motor  en  zones  especials  i  determinades  de  la  via  pública  sota  control  horari  limitat  «zona
comercial-verda».

Vist  la  proposta  presentada  pel  Sr  Josep  Casadellà  Turòn,  Regidor  de  Medi  Ambient,  que
literalment diu:

=»Antecedents

1. Per Decret de l’Alcaldia Núm.448, de data 31/07/2017 es va ordenar la incoació d’expedient

per procedir a l’aprovació del reglament per regular el servei públic d'estacionament de vehicles a

motor  en  zones  especials  i  determinades  de  la  via  pública  sota  control  horari  limitat  «zona

comercial-verda»

2. S'ha procedit a la regulació de la matèria conforme els principis de bona regulació (necessitat,

eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència) previstos a l’article 129 de

la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions

Públiques.  La iniciativa que es proposa s'ajusta al  principi  de proporcionalitat  perquè conté la

regulació  imprescindible  per  atendre  les  necessitats  a  cobrir,  després  de  constatar  que  no

existeixen altres mesures menys restrictives de drets. 

La  iniciativa  normativa  s’exerceix  de  manera  coherent  amb  la  resta  de  l’ordenament  jurídic,

nacional i de la UE, per generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa,

que faciliti el seu coneixement i comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions

de les persones i de les empreses -seguretat jurídica-. En aplicació del principi de transparència,

l'Ajuntament d'Anglès possibilita l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i als

documents propis del  seu  procés  d’elaboració  en  els  termes  establerts  a  la  Llei  de

Transparència,  es  defineixen  clarament  els  objectius  de  les  iniciatives  normatives  i  la  seva

justificació al  preàmbul,  i  es possibilita que els potencials destinataris tinguin una participació

activa en l’elaboració de les normes.

Finalment,  en  relació  al  principi  d'eficiència  aquesta  iniciativa  intenta  evitar  càrregues

administratives  innecessàries  o  accessòries  i  racionalitzar,  en la  seva  aplicació,  la  gestió  dels

recursos públics. 
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3. Vist l’Informe Jurídic i de tramitació emès per la Tècnica d'Administració General amb data 25 de

juliol de 2017, obrant a l’expedient.

4.  Vist  el  text  articulat  del  Projecte  de reglament proposat  per  la  Comissió  d'estudi  creada a

l'efecte.

5. A la consulta pública efectuada a través del portal web de l’Ajuntament, per demanar l’opinió

dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats, es van fer tres

aportacions del comerciants del municipi.

6. Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 25 de gener de 2018.

Es proposa als membres del Ple de la corporació l'aprovació del següent

ACORD 

PRIMER.- Aprovar inicialment reglament per regular el servei públic d'estacionament de vehicles a

motor  en  zones  especials  i  determinades  de  la  via  pública  sota  control  horari  limitat  «zona

comercial-verda» d'Anglès que consta a l'expedient.

SEGON.- Sotmetre  INFORMACIÓ PÚBLICA i DONAR AUDIÈNCIA als ciutadans afectats per aquest

acord i el text de l'ordenança, 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 de reglament per regular el servei públic d'estacionament de vehicles a

motor  en  zones  especials  i  determinades  de  la  via  pública  sota  control  horari  limitat  «zona

comercial-verda»  de l'ajuntament  d'Anglès,  que  ara  s'aprova  inicialment,  quedarà  aprovat

definitivament,  i  es procedirà a la seva publicació íntegra,  en el Butlletí  Oficial  de la Província,

d'acord amb el que preveu l'article 70.0 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de

règim local.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Finalment, arriba aquesta ordenança, ha seguit tots els passos necessaris, s'ha estudiat la seva

necessitat, l'eficàcia, la proporcionalitat la  seguretat jurídica, la transparència i la eficiència. S'han

demanat informes jurídics, informes també a la Policia Municipal per veure l'adequació i en tot

aquesta informació s'ha fet una proposta . Aquesta proposta és va presentar a consulta pública a

través de la web de l'Ajuntament i de SOM Anglès. Cat, hi varen haver propostes de modificació i
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finalment també en el moment de la creació del Consell del Poble també és va proposar que es

tirava endavant aquesta ordenança i en la mateixa reunió va sortir una proposta que simplement

s'incrementa el temps. En resum, quatre paraules, és un servei que s'ofereix  d'estacionament

limitat a una hora i mitja en tots els casos d'estacionament, es a dir s'havia parlat de fer 15 minuts

només en la  farmàcia, però s'ha vist més convenient poder regular el fet que sigui una hora i mitja

a tots els estacionaments, entenem que la persona que va a comprar a la farmàcia i surt utilitzarà

el temps necessari de tenir el seu vehicle allà davant. A nivell de senyalització la pintura al terra

serà de color  verd  i  a  cada zona on hi  hagi  un estacionament   d'aquest  tipus  hi  haurà una

senyalització vertical que indicarà els horaris en els que s'aplicarà. Els llocs d'aplicació on es faran

aquestes zones comercials son:  a la plaça dels Horts on hi  hauran 14 places,  a la part  més

propera a la `plaça del bacallà podríem dir, al carrer Comerç hi hauran 3 places, al carrer de

Santa Magdalena, 3 places, al carrer Verneda del número 7 al 19, 9 places, al carrer Verneda al

començament amb la farmàcia  hi haurà una placa, al carrer Nord  amb Plaça Catalunya, és a dir

a la plaça Catalunya, la banda que toca el carrer Nord, davant la fonda Tarrés, allà hi haurà 2

places i seguidament que hi ha hagut un canvi que si mireu la ordenança que se us ha enviat posa

del numero 7 al 17 i no, serà adjacent al carrer Nord . Hi haurà dues places davant de Can Tarrés,

i pujant pel carrer Ponent ocuparem les cinc primeres places que precisament és un lloc on no hi

ha masses pisos i cases, perquè des del Consell del Poble, es va fer veure que  la part final del

carrer Ponent hi havien molts pisos i que la gent utilitzaria aquells espais per deixar el vehicle,

aleshores ho varem tenir en compte i per aquesta raó els estacionaments passen a la part de baix

del carrer Ponent.  També en el carrer Girona, hi hauran 9 places a la banda on ara hi ha la

carrega i descarrega tocant al carrer de la Rutlla.. Penso que les he dit totes, en el carrer de la

Rutlla hi hauran 5 places. El rellotge horari és repartirà des de tots els establiments comercials hi

han diferents establiments que s'han ofert són uns 7 o 8 que s'han ofert per poder col:laborar

econòmicament perquè aquest rellotge és pugui donar gratuïtament a la gent del poble i també

tenir en compte que a manca d'aquest rellotge s'hi podrà posar un paper amb l'hora de l'arribada.

Si no hi ha cap paper amb l'hora d'arribada o amb el rellotge s'aplicaran les sancions que hi ha en

la ordenança de circulació que està en vigor en aquest moment i que ja es contemplava d'una

possible zona blava en el seu moment . Aquestes sancions van des de 60 € si no hi ha el rellotge o

l'hora d'arribada i 40 € en el cas que s'accedeixi la hora i mitja que està permesa, hi ha una

excepció  per els vehicles i persones amb disminució que disposen de més temps, o el temps que

els calgui  per  fer  el  que necessitin,  és a dir  tenen prioritat  en aquesta ordenança per  tal  de

disposar d'aquests espais i estar-hi més temps si cal. En principi seria tot el que hi ha .

Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:

A nivell de personal sanitari, aquestes places , es podran ocupar, haurem de portar algun distintiu

especial .

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
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Si, hi han més coses, estan exempts  de la col·locació del rellotge horari, motocicletes, ciclomotors,

perquè poden aparcar en altres llocs, allà on hi hagi una motocicleta n'hi podran haver vàries però

no poden aparcar una motocicleta un aparcament una altra motocicleta un altre aparcament .

Després hi han els vehicles Auto-Taxis amb el conductor que estigui present , vehicles de servei

oficial degudament  identificats que siguin propietat d'organismes de l'estat o corporacions locals

que  estiguin  directament  i  exclusivament  a  la  realització  de  serveis  públics  de  la  seva

competència, els vehicles de representacions diplomàtiques, els vehicles destinats a assistència

sanitària .

Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:

Hem de portar un distintiu.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Jo entenc que teniu un distintiu no.

Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:

Si, l'empresa, la nostra empresa ens te que fer un distintiu. Una cosa és que hi sigui el cotxe el

JIMI,  que tenim que ja  el  porta  ,  ja  és  veu,  però  quan  anem amb el  nostre  cotxe  particular

aleshores en tindríem que portar.

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

El CAP de Santa Coloma, quan surt a fer urgències hi van amb el seu cotxe particular tenen un

paper que posa urgències sanitàries o alguna cosa així.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Hi ha d'haver un document.

Pren la paraula la senyor Montserrat Garriga:

Estem parlant d'uns identificadors però no sabem si a traves de l'Ajuntament és dediquen a fer

aquest distintiu o si és a un altre nivell. A Hostalric jo a vegades hi he anat hi m'han donat des de

l'Ajuntament un paper per poder aparcar, no era del I.E.S. i com que hi anava a través del I.E.S,

per això ho pregunto.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Crec que el que faré serà comentar-ho amb el cap de Policia en Joan i segurament el que farem és

que hi hagi un document que sigui segellat per ells i tingui la conformitat.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

És que no sabem si a les zones  de farmàcia hi pugues haver un pàrquing per a la gent que va a la

farmàcia.
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Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Això, era una pregunta que havíeu fet, la tenia a punt per respondre però la puc respondre ara

perquè va  vinculada amb aquest  punt.  És  demanava concretament  aquest  punt  en  el  carrer

Indústria Farmàcia de la Teresa Franc.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

i carrer Verneda.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Al carrer Verneda ja hi és per un, però és demanava que els dos estacionaments que hi havia

hagut antigament que posava atenció Farmàcia o així, els varem treure per utilitzar tota la xona

per càrrega i descarrega, aquests dos estacionaments queden clarament compensats amb els 7

estacionaments  que hi haurà davant de Can Tarrés i a la Plaça de Catalunya, per tant estaran a

pocs metres de la farmàcia .

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Hi ha també la plaça de Minusvàlids . El que va motivar que és retires aquell exclusiu farmàcia és

la absència de normativa al respecte , varem demanar un informe al sergent que va confirmar que

no existeix aquesta excepcionalitat , no ho recull la normativa, per això és va substituir per la plaça

de Minusvàlids.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

De moment és faria això, pel que fa referència a la zona de l'Institut a Can Ciscot i a la zona

esportiva no es tocaria rés. 

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

no.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Igual que al Casc Antic.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

No, és pròpiament zona comercial i podríem dir que la part dels 3 aparcaments que hi han davant

de l'Aliança,  aquells  estacionaments  estarien  més  vinculats  també a  gent  que  vulgui  anar  a

l'Ajuntament,  que també tindrien una possibilitat  i  que són els únics per  cert  que no estaran

pintats al terra sinó que hi haurà una senyal vertical perquè en ser barri antic no es pot pintar.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I  això,  he vist  que ja heu fet  reunions que estan tots  de acord i  hi  han les seves propostes.

Nosaltres ho veiem correcte.
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Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Això passa a període d'exposició pública.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Si.

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Nosaltres de moment ens abstindríem perquè no hem pogut avaluar l'ordenança.

Pren la paraula la senyora secretària que llegeix els acords: 

Aprovar inicialment reglament per regular el servei públic d'estacionament de vehicles a motor en

zones especials i determinades de la via pública sota control horari limitat «zona comercial-verda»

d'Anglès que consta a l'expedient.

 Sotmetre  INFORMACIÓ PÚBLICA i DONAR AUDIÈNCIA als ciutadans afectats per aquest acord i el

text  de  l'ordenança,  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 de reglament per regular el servei públic d'estacionament de vehicles a motor en

zones especials i determinades de la via pública sota control horari limitat «zona comercial-verda»

de l'ajuntament  d'Anglès,  que  ara  s'aprova  inicialment,  quedarà  aprovat  definitivament,  i  es

procedirà a la seva publicació íntegra, en el Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que

preveu l'article 70.0 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 (9): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon, i Jordi Pibernat Casas, PAU (3): Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; 
Abstenció (1): CUP (1): Sergi Riera Sau.

11.-

TEMA:  Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora dels sorolls i vibracions. 

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

1. Per Decret de l’Alcaldia Núm.656, de data 3/11/2017 es va ordenar la incoació d’expedient per

procedir a l’aprovació de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi d'Anglès.

2. S'ha procedit a la regulació de la matèria conforme els principis de bona regulació (necessitat,

eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència) previstos a l’article 129 de

la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions

Públiques.

La  iniciativa  que es  proposa s'ajusta  al  principi  de  proporcionalitat  perquè conté  la  regulació

imprescindible per atendre les necessitats a cobrir, després de constatar que no existeixen altres

mesures menys restrictives de drets.

La  iniciativa  normativa  s’exerceix  de  manera  coherent  amb  la  resta  de  l’ordenament  jurídic,

nacional i de la UE, per generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa,

que faciliti el seu coneixement i comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions

de les persones i de les empreses -seguretat jurídica-. En aplicació del principi de transparència,

l'Ajuntament d'Anglès possibilita l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i als

documents propis del seu procés d’elaboració en els termes establerts a la Llei de Transparència,

es defineixen clarament els objectius de les iniciatives normatives i la seva justificació al preàmbul,

i es possibilita que els potencials destinataris tinguin una participació activa en l’elaboració de les

normes.

Finalment,  en  relació  al  principi  d'eficiència  aquesta  iniciativa  intenta  evitar  càrregues

administratives  innecessàries  o  accessòries  i  racionalitzar,  en la  seva  aplicació,  la  gestió  dels

recursos públics.

3. Vist l’Informe Jurídic i de tramitació emès per la Tècnica d'Administració General amb data 30

d'octubre de 2017, obrant a l’expedient. 

4.  Vist  el  text  articulat  del  Projecte  de reglament  proposat  per  la  Comissió  d'estudi  creada a

l'efecte.

5. A la consulta pública efectuada a través del portal web de l’Ajuntament, per demanar l’opinió

dels  subjectes  i  de  les  organitzacions  més  representatives  potencialment  afectats,  no  s'ha

presentat cap aportació.

6. Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 25 de gener de 2018.

Es proposa als membres del Ple de la corporació l'aprovació del següent

ACORD

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  l'ordenança  reguladora  del  soroll  i  les  vibracions  del  municipi
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d'Anglès. que consta a l'expedient.

SEGON.-  Sotmetre INFORMACIÓ PÚBLICA i DONAR AUDIÈNCIA als ciutadans afectats per aquest

acord i el text de l'ordenança, 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  de l'Ordenança reguladora del  soroll  i  les  vibracions del  municipi

d'Anglès, 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 70.0 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  dir  que Anglès disposa del  mapa de capacitat  acústica des de l'any 2010 i

simplement l'Enginyer Municipal ens va posar en coneixement que hi ha una llei  16 del 2002 que

regula tot el dret de contaminació acústica però que els Ajuntaments han de fer una ordenança i

l'han d'aprovar amb relació amb aquesta contaminació de soroll i vibracions i ell simplement i ell

simplement ha agafat el que diu la normativa i ho ha posat a la ordenança . Per tan, és un tràmit

però és necessari . En cap cas aquesta ordenança pot reduir les exigències i els paràmetres de

contaminació acústica que marca la llei aquesta 16/2002. Per tant això, és el que ha marcat els

límits . També, es va posar a exposició pública el projecte de elaboració d'una ordenança en el

portal  angles.cat  però  en  aquest  cas  no  hem  tingut  cap  informació  per  part  de  ningú.  Ara,

simplement com l'altra hi haurà  aprovació inicial, període per al·legacions etc.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Nosaltres, ens mirarem aquesta ordenança, avui ens abstindrem i si hi veiem alguna cosa per

al·legar  faríem les al·legacions. 

La senyora secretària llegeix els acords:

 Aprovar inicialment l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi d'Anglès. que

consta a l'expedient. Sotmetre INFORMACIÓ PÚBLICA i DONAR AUDIÈNCIA als ciutadans afectats

per aquest acord i el text de l'ordenança, 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.
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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  de  l'Ordenança  reguladora  del  soroll  i  les

vibracions del municipi d'Anglès, 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 70.0 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 (7): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon, i Jordi Pibernat Casas, CUP (1): Sergi Riera Sau.
Abstenció (3): PAU (3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; 

12.-

TEMA: Aprovació del Pla Normatiu de l’Ajuntament per l’exercici 2018.

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

=»ANTECEDENTS DE FET

D'acord  amb  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les

Administracions Públiques -LPACAP-, imposa al seu article 132 a les Administracions Públiques

l’obligació  de  fer  públic,  anualment,  un  Pla  Normatiu  que  contingui  les  iniciatives  legals  o

reglamentàries que vagin a ser elevades per a la seva aprovació a l’any següent. Un cop aprovat

el mateix, es publicarà al Portal de la Transparència de l’Administració Pública corresponent.

Amb aquest instrument, segons el Preàmbul de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques  –LPCAP-,  s’aposta  per  millorar  la
planificació  normativa “ex ante”, per tal d’assegurar l’exercici de la iniciativa legislativa i la
potestat reglamentària de les  Administracions Públiques “d’acord amb els  principis  de bona
regulació, garantir de forma adequada l’audiència i participació dels ciutadans en l’elaboració de
les normes i aconseguir la predictibilitat i avaluació pública de l’ordenament”.

En l’àmbit de les Administracions Locals, tenint en compte la naturalesa i àmbit de la potestat
reglamentària local,  això implica que els corresponents governs locals  hauran,  amb caràcter
anual, d’elaborar i aprovar un Pla Normatiu referit a les iniciatives reglamentàries –Ordenances i
Reglaments Locals-, que vagin a ser elevats per a la seva aprovació durant l’any següent. 

 Vist l'informe emès per la secretària de la corporació número 5/2018, de 26 de gener de 2018.

 Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 25 de gener de 2018.
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Legislació aplicable

Article  132  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques.

Article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.

Per tot això, es proposa al Ple el següent:

PRIMER.-  Aprovar el  Pla Normatiu de l'Ajuntament d'Anglès per l'exercici  2018, el  contingut de
previsió del qual és el següent:

- Ordenança reguladora de sorolls i vibracions.
- Reglament  que regula el servei públic d'estacionament de vehicles a motor en zones especials i

determinades de la via pública sota control horari limitat «zona comercial-verda».
- Reglament participació ciutadana. 
- Reglament subvencions. 
- Reglament de funcionament de la zona esportiva
- Reglament Orgànic Municipal.
- Reglament de funcionament de la Biblioteca municipal d'Anglès.
- Reglament de funcionament de l'hotel d'entitats. 
- Modificació d'Ordenances fiscals per l'exercici 2019.
- Reglament d’honors i distincions.
- Reglament del Centre de Dia.

Aquest Pla normatiu s'aprova en tant que previsió i per tant, susceptible de poder ser modificat
durant l'exercici, davant les necessitats que puguin anar succeint; i sens perjudici que, en tant
que mera previsió, no procedeix en aquest moment establir la memòria i objectius, avaluació de
les repercussions i efecte en les despeses o ingressos públics presents o futurs, anàlisi d'impacte
normatiu i planificació temporal; sinó que serà objecte individualitzat en l'expedient d'aprovació
de cadascun dels reglaments i ordenances proposats.

SEGON.- Donar publicitat d'aquest acord al Portal de Transparència de l'Ajuntament.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Això,  ja  ho  varem  fer  l'any  passat  és  simplement  una  declaració  d'intencions  en  quant  a

normatives, reglaments etc, previstes per aquest any en l'anunciat passat n'hem afegit dos que

aquesta tarda ens han fet agregar, però les llegeixo totes . La  Ordenança reguladora de sorolls i

vibracions que justament acabem de parlar-ne. La de zona verda que també n'hem parlat. La de

participació ciutadana, que és un pas més enllà de la creació del Consell del Poble. El reglament

de  subvencions.  Un  reglament  de  funcionament  de  la  Zona  Esportiva.  Un  reglament  Orgànic

Municipal.  Bé,  el  R.O.M, el  Reglament Orgànic  Municipal.  El  reglament  de funcionament de la
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Biblioteca Municipal d'Anglès. El Reglament de funcionament de l'Hotel d'Entitats. La modificació

de les ordenances fiscals per l'exercici 2019. El reglament  intern de la Policia Local d'Anglès i el

reglament  municipal   d'Honors  i  Distincions,  que  ens  permetria,  doncs  ,  avançar  en  aquesta

comissió.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Aquests dos són nous, no.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

si, aquests són els dos que hem afegit.

Pren la paraula la senyora secretària:

El de Honors i Distincions i el del Centre de Dia.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

No se si caldria posar-hi, els espais de la Burés, el Polivalent, 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Primer hem de avisar de les activitats, és un projecte de legalització d'activitats.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Com que si fan activitats, no sé, el Museu de la Burés, inclús fins i tot l'Aula de Música que tenim

aquí Santa Magdalena. Seria bo que hi haguessin reglaments d'aquests espais municipals.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Ho recollim, tot i que la capacitat dels treballadors és la que és .

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Si, ja ho sé, però avui n'hem parlat hi  hem dit  que més hi podríem posar, inclús els centres

educatius encara que no tinguin relació amb l'Ajuntament, sempre hi quan es facin servir.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Ja està regulat per Ensenyament.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Per a mi, el mateix que està regulat pel departament amb el vist i plau de l'Ajuntament.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Ja, està, aquest ja està regulat.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Ja està regulat, bé, son les funcions que hem vist nosaltres que potser seria bo incloure-les dins
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d'aquests reglament.  

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:

Ens les apuntem tot i que creiem que no podrem fer gaire més que això, aquest any eh. Déu n'hi

do el que s'ha fet.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Creiem que aquesta aportació pot ser positiva.

Pren la paraula la senyora secretària:

En tot cas, com que es pot modificar, és com els pressupostos.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Bé, això consta.

La senyora secretària llegeix els acords:

Aprovar el Pla Normatiu de l'Ajuntament d'Anglès per l'exercici 2018, el contingut de previsió del
qual és el següent:Ordenança reguladora de sorolls i vibracions. Reglament  que regula el servei
públic d'estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública
sota control  horari  limitat «zona comercial-verda. Reglament participació ciutadana. Reglament
subvencions.  Reglament de funcionament de la zona esportiva.  Reglament Orgànic Municipal.
Reglament de funcionament de la Biblioteca municipal d'Anglès. Reglament de funcionament de
l'hotel  d'entitats.  Modificació  d'Ordenances  fiscals  per  l'exercici 2019.  Reglament  d’honors  i
distincions. Reglament del Centre de Dia. Aquest Pla normatiu s'aprova en tant que previsió i per
tant, susceptible de poder ser modificat durant l'exercici, davant les necessitats que puguin anar
succeint; i sens perjudici que, en tant que mera previsió, no procedeix en aquest moment establir
la memòria i objectius, avaluació de les repercussions i efecte en les despeses o ingressos públics
presents  o  futurs,  anàlisi  d'impacte  normatiu  i  planificació  temporal;  sinó  que  serà  objecte
individualitzat en l'expedient d'aprovació de cadascun dels reglaments i ordenances proposats.
Donar publicitat d'aquest acord al Portal de Transparència de l'Ajuntament.

VOTACIONS:

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

A favor (10): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon, i Jordi Pibernat Casas, PAU (3): Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; 
Abstenció (1): CUP (1): Sergi Riera Sau.

13.-

TEMA:  .Moció  relativa  a  la  prohibició  de  consum  de  tabac  en  instal·lacions  on  els  infants
desenvolupen activitats.
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Vist la moció presentada per l'alcaldessa, Sra. Astrid Desset, que literalment diu:

=»Antecedents de fet

1. En data 26 d'octubre de 2017 mitjançant Decret número 631 l'Ajuntament es va adherir  al
programa «Entorns sense fum».
A  fi  d'implantar-lo  l'Agència  de  Salut  Pública  de  Catalunya  de  la  Generalitat  de  Catalunya  ha
aprovat  una guia  per  Ajuntaments  en  relació  a  les  actuacions  comunitàries  de  prevenció  del
tabaquisme.

2. Per part del Síndic de Greuges també ha enviat a tots els municipis un seguit d'indicacions en
relació a aquest assumpte.

Per tot això, es proposa l'aprovació de la següent moció:

PRIMER.-  Ratificar  el  Decret  d'alcaldia  número  631  de  26  d'octubre  de  2017  d'adhesió  al
programa «Entorn sense fum».

SEGON.-  Implantar   al  municipi  d'Anglès  les  actuacions  del  Programa  «Entorn  sense  fum»,
juntament  amb  les  indicacions  del  Síndic,  amb  la  implementació  de  les  següents  mesures
concretes:

1.  Es  prohibeixi  el  consum de tabac  a la  totalitat  de les  instal·lacions  municipals  esportives  i
culturals on es desenvolupin activitats per a infants, encara que no siguin utilitzades exclusivament
per a ells i encara que estiguin ubicades a l'aire lliure.

2.  Es prohibeixi  el  consum de tabac a la totalitat  de les  terrasses de bar de les instal·lacions
municipals esportives i culturals on es desenvolupin activitats per a infants, encara que estiguin
ubicades a l'aire lliure.

3. Es prohibeixi el consum de tabac a la totalitat de parcs infantils.

4. Se senyalitzi aquesta prohibició a llocs visibles.

5. Ubicar rètols d'Entorns sense fum en els equipaments i edificis següents:

a) Pavelló d’esports
b) Piscina municipal
c) Camp de futbol
d) CEIP Pompeu Fabra
e) Llar d’infants El Cucut
f) Sala Polivalent de la Burés
g) Centre de dia Molí de Cuc (a vegades hi ha activitats que es fan conjuntes amb la llar

d’infants)
h) Edifici de l’Antiga Creu Roja – Agrupament Escolta Sant Miquel
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i) Biblioteca 
j) Hotel d’entitats.

A nivell d’espais a l’aire lliure:

k) Parc de la Font del Canyo
l) Parc de Can Cendra
m) Plaça Vaux Sur Mer
n) Plaça Catalunya
o) Plaça de la Vila

6.  Crear  una  Comissió  d'implantació  del  programa  «entorn  sense  fum»  formada  pel  regidor
d'esports,  el  regidor  d'ensenyament,  el  regidor  de  benestar,  un  membre  del  consell  educatiu
municipal, un representant del centre educatiu, i un representant de l'AMPA, a fi que coordinin els
tallers i activitats proposades pels infants en la guia de la Generalitat de Catalunya.

TERCER.- Notificar a la Policia municipal el present acord a fi que supervisi que es compleixen els
apartats anteriors i que pugui facilitar llistat dels rètols existents conforme el punt 5.

QUART.- Sol·licitar al regidor d'obres i serveis que la brigada municipal instal·li els rètols en cas que
en manqui algun.

CINQUÈ.-  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) Pavelló d’esports
b) Piscina municipal
c) Camp de futbol
d) CEIP Pompeu Fabra
e) Llar d’infants el Cucut
f) Sala Polivalent de la Burés
g) Centre de Dia Molí de Cuc (a vegades hi ha activitats que es fan conjuntes amb la llar

d’infants)
h) Edifici de l’antiga Creu Roja – Agrupament Escolta Sant Miquel
i) Biblioteca 
j) Hotel d’entitats.

A nivell d’espais a l’aire lliure:

k) Parc de la Font del Canyo
l) Parc de Can Cendra
m) Plaça Vaux Sur Mer
n) Plaça Catalunya
o) Plaça de la Vila«=
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INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Marta Triadó:

Aquesta  moció  ,  està  motivada per  l'U.S.T.E.C.,  per  una  banda  l'Ajuntament  és  va  adherir  al

programa tot  sense fum el  passat  mes  d'octubre  mitjançant  decret  .  Aquest  programa,<<Tot

Sense Fum>> ens el va presentar la secretaria de Salut Pública, el va presentar als Ajuntaments i

qui  el  volia  implantar,  doncs,  el  podia  implantar  al  seu  municipi  .  Un dels  objectius  d'aquest

projecte és prevenir el consum del tabac a la població infantil i jove evitant que en el seu entorn

habitual hi hagin persones fumant . Per aquest objectiu concret es proposa declarar lliures de fum

els entorns immediats de les zones on hi ha concurrència  d'infants i joves, per això ens proposa

posar uns cartells que indiquin un entorn sense fum. Per altra banda va arribar un  escrit del

Sindic de Greuges que va adreçat a tots els Ajuntaments on donava una sèrie de recomanacions

on deia  que «  Es  prohibeixi  el  consum de tabac a la  totalitat  de les  instal·lacions municipals

esportives i culturals on es desenvolupin activitats per a infants, encara que no siguin utilitzades

exclusivament per a ells i encara que estiguin ubicades a l'aire lliure. Es prohibeixi el consum de

tabac a la totalitat de les terrasses de bar de les instal·lacions municipals esportives i culturals on

es desenvolupin activitats per a infants, encara que estiguin ubicades a l'aire lliure. Es prohibeixi

el  consum  de  tabac  a  la  totalitat  de  parcs  infantils.  Se  senyalitzi   aquesta  prohibició

convenientment a llocs visibles i després que  s'informi  al Síndic de les instal·lacions municipals

esportives i culturals on es desenvolupen activitats per a infants i en quins espais i instal·lacions

no se n'autoritza el consum del tabac.

D'acord amb això, es proposa aprovar aquesta moció que la secretària ens afegirà els següents

punts.

Pren la paraula la senyora secretària:

És a dir; seria ratificar el decret que esmentava la Marta del Decret d'Alcaldia de 26 d'octubre de

2017 i després també implantar les actuacions d'aquest programa juntament amb les indicacions

del Sindic. D'una banda , el que ja ha comentat la Marta de la prohibició del consum de tabac a la

totalitat d'instal·lacions municipals, esportives i culturals també a les a la totalitat de les terrasses

de bar de les instal·lacions municipals esportives i culturals on hi hagin infants encara que siguin a

l'aire  lliure.  Prohibir  el  consum de  tabac  a  la  totalitat  de  parcs  infantils  on  es  desenvolupin

activitats  per  a  infants,  Senyalitzar  aquesta  prohibició  a  llocs  visibles. Ubicar  rètols  d'entorns

sense fum en els equipaments i edificis següents:

p) Pavelló d’esports
q) Piscina municipal
r) Camp de futbol
s) CEIP Pompeu Fabra
t) Llar d’infants El Cucut
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u) Sala Polivalent de la Burés
v) Centre de dia Molí de Cuc (a vegades hi ha activitats que es fan conjuntes amb la llar

d’infants)
w) Edifici de l’Antiga Creu Roja – Agrupament Escolta Sant Miquel
x) Biblioteca 
y) Hotel d’entitats.

A nivell d’espais a l’aire lliure:

z) Parc de la Font del Canyo
aa) Parc de Can Cendra
ab) Plaça Vaux Sur Mer
ac) Plaça Catalunya
ad) Plaça de la Vila

Després també, crear una Comissió d'implantació del programa «entorn sense fum» formada pel
regidor  d'esports,  el  regidor  d'ensenyament,  el  regidor  de  benestar,  un  membre  del  consell
educatiu municipal, un representant del centre educatiu, i un representant de l'AMPA, a fi que
coordinin els tallers i activitats proposades pels infants en la guia de la Generalitat de Catalunya.

Per  gestionar-ho  notificar  a  la  Policia  Municipal  el  present  acord  a  fi  que  supervisi  que  es
compleixen els apartats anteriors i que pugui facilitar llistat dels rètols existents conforme el punt
.- Sol·licitar al regidor d'obres i serveis que la brigada municipal instal·li els rètols en cas que en
manqui algun.
Notificar  al  Síndic  de  Greuges  el  present  acord  i  Informar-lo  de les  instal·lacions  esportives  i
culturals on es desenvolupen activitats per a infants on no se n'autoritza el consum del tabac.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
l'Ajuntament, posarà cartell anunciants en tots aquests llocs que s'han anomenat.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Si, són uns cartells que ja ens venen donats per Salud. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si, si, al futbol tothom fuma,- m'explico- en canvi si hi ha un cartell com aquests que es posaran,
cares a la gent que sàpiga que no és pot.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Si, si hi hauran cartells. Diu això, entorn sense fum 
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
I, es pot sancionar qui fuma.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
En tot cas es tindria que modificar l'ordenança.
Pren la paraula la senyora secretària:
En tot cas caldria enviar un correu amb aquest sentit a la comissió que va fer la ordenança de
convivència  en  aquest  sentit  que  a  banda  de  que  hi  hagi  els  cartells  que  seria  idoni  fer  la
modificació de la ordenança.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Perquè si no hi ha sanció la gent passa.  
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
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És complicat. Aquest programa te altres objectius associats a aquests que s'ha dit de la moció,
però hi ha una part educativa tant a infants com a pares com a clubs, que bé, es tracta de que ho
anem desenvolupant de mica en mica conjuntament amb mi, sobretot amb en Jordi que és el
regidor  i en Toni també, bé, en Jordi en aquest cas. Bé, es un treball més lent, hi ha una guia que
ens han fet arribar i a partir d'aquí hi ha un ventall de possibilitats a nivell de vídeos a nivell de
tríptics,tots tipus d'informació.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Nosaltres voldríem preguntar perquè no s'inclou l'hotel d'entitats a la llista .
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
És pot incloure.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
No se si ho posa .
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
No, no ho posa. 
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Posa la plaça de la Vila,
Pren la paraula la senyora marta Triadó:
Posa la plaça de la Vila, si. Clar, es complicat a l'hora de decidir perquè de llocs n'hi ha a tot arreu
però  a  l'hora  de  pensar  normalment  es  posa  on  hi  ha  més concentració  i  a  on  és  fan més
activitats. 
Pren la paraula la senyora secretària:
Afegim l'Hotel d'entitats.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Si,  perquè  és  un  espai  municipal  i  també  estaria  en  la  mateixa  moció  que   tots  els  espais
municipals. 
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Si, si, doncs ja està. Cap problema.
Pren la paraula la senyora secretària:
L'afegim. 

VOTACIONS:

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

A favor (10): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon, i Jordi Pibernat Casas, PAU (3): Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

14.
Tema: Esmena d'error material plantilla personal 2018 

Vist de la proposta presentada per l’alcaldessa, que literalment diu:

=»Antecedents

1. El Ple d'aquest Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2017, va aprovar
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la plantilla de funcionaris de l'ajuntament d'Anglès a incloure en el pressupost de l'any 2018.

2. Ates que mitjançant acord de data 16 de juny de 2016 es va aprovar per junta de Govern Local
convocar  el  concurs  interadministratiu  de  provisió  de  lloc  de  treball  de  tècnic  d'administració
general de l'Ajuntament d'Anglès.

3. Vist que mitjançant Decret número 757 de 19 de desembre de 2016 es va proveir el lloc de

tècnic d'administració general a l'Ajuntament d'anglès amb la Sra. E. I. B., funcionària de carrera.

Fonaments de Dret

De  conformitat  amb  l’article  109.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment

Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  segons  el  qual:  Les  Administracions

Públiques  podran,  així  mateix,  rectificar,  en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a  instància  dels

interessats, les errades material, de fet o aritmètiques existents als seus actes. 

RESOLUCIÓ

L'Alcaldessa presidenta, Astrid Desset Desset, PROPOSA l’adopció del present al Ple del següent

ACORD

1. Esmenar l'apartat de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament d'Anglès en el pressupost de

l'any 2018, en el sentit que:

Allà on diu: 

(...)

(...)

Ha de dir:  

(...)

(...)

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Aquí, la plaça de TAG, de Tècnic d'Administració General figura com a vacant, és una equivocació

perquè està coberta.  De fet amb acord de data de 16 de juny , varem convocar per junta de

govern local  el  concurs inter-administratiu per tal  de proveir aquest lloc i  amb data de 19 de
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desembre  varem  proveir  aquest  lloc  amb  la  G.  I.  que  és  funcionaria  de  carrera,  per  tant,

simplement es esmenar aquest error.

VOTACIONS:

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

A favor (10): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon, i Jordi Pibernat Casas, PAU (3): Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

15
Tema:  Aprovació Pla d’acollida

Aquest  punt  queda sobre la taula fins  que el  Consell  Comarcal  de la Selva faci  arribar  la seva
aprovació.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Aquest pla està suspès ho hem dit avui fins la licitació del Consell Comarcal. Ha passat determinades
cites i revisions entre els quals el Departament d'Immigració de la Generalitat però falta l'últim repàs
del Consell Comarcal. Per tant preveiem que no hi hauran gaires modificacions sobre el document
que us hem enviat per tant el passaríem en el següent Ple.

16
Tema: Aprovació Conveni deixalleria

Vist  la  proposta  presentada  pel  Sr  Josep  Casadellà  Turon,  Regidor  de  medi  ambient,  que
literalment diu:

=»Antecedents

1. Vist el conveni  entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament per a l’ús de la deixalleria
municipal de La Cellera de Ter, que literalment diu:

=»CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS, PER A L’ÚS DE LA DEIXALLERIA

MUNICIPAL DE LA CELLERA DE TER

Santa Coloma de Farners, ***************** de ***************** de 

REUNITS

D'una banda, la senyora, Alcaldessa de l’Ajuntament d’Anglès facultada per  Ple de data 15 de juny de 2015.

I de l'altra, el senyor  Salvador Balliu i Torroella, President del Consell Comarcal de la Selva, que actua expressament
autoritzat per a la formalització d'aquest document de conformitat amb l'acord del Ple de 15 de juliol de 2015.

Es reconeixen mútuament la representació i capacitat suficient per aquest acte, i en la seva virtut.

MANIFESTEN

Primer.- Que l’Ajuntament de La Cellera de Ter és titular de la deixalleria municipal ubicada al carrer del Ter nº6 d’aquest

municipi de superfície 451 m2, també és titular del terreny annex a la deixalleria amb una superfície de 450 m2. Ambdós
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terrenys formen part de la finca registral nº 2262 del llibre 68, tom 2837, foli 180 del registre de la propietat de Santa

Coloma de Farners i número de referència cadastral 9068109DG6436N0001HI.

Segon.- Que l’Ajuntament de La Cellera de Ter per acord adoptat al Ple de data 5 de maig de 2008, va aprovar la

delegació al Consell Comarcal de la Selva del servei d’atenció al públic i en data 12 de maig de 2008 es va signar el

conveni de gestió de la deixalleria municipal.

Tercer.- Que l’Ajuntament de La Cellera de Ter per acord adoptat al Ple de data 24 de gener de 2011, va aprovar la

delegació de les competències al Consell Comarcal de la Selva del servei de recollida, transport, valorització i disposició de

la recollida selectiva de paper, vidre i envàs i de les fraccions valoritzables de la deixalleria municipal.

Quart.- Que l’Ajuntament de La Cellera de Ter, en sessió del Ple de data 23 de gener de 2018, ha aprovat l’autorització

d’ús de la deixalleria municipal pels veïns dels municipis del Ter-Brugent, segons les condicions del corresponent conveni

regulador pel qual s’estableix, entre d’altres, que aquest ús s’efectuarà a través del Consell Comarcal de la Selva.

Cinquè.- Que l’Ajuntament d’Anglès,  és titular de les competències de la recollida i tractament de residus municipals

d’acord amb els articles 26.1 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 42 del Decret legislatiu 1/2009 del text

refós de la Llei reguladora dels residus.

Sisè.- Que l’Ajuntament d’Anglès,  en sessió del Ple de data 20 de setembre de 2011 de , va acordar formalitzar la

delegació  de les competències dels  serveis de recollida,  de transport,  i  de residus municipals  de valorització  i  de

disposició de les següents fraccions de residus municipals:

e) Paper, vidre i envasos en contenidor

f) Fracció orgànica i Fracció resta en contenidor

g) Recollida de voluminosos

h) Fraccions valoritzables de la deixalleria

i) Neteja viària

Setè.- Que el Consell Comarcal de la Selva va acceptar les competències delegades per l’Ajuntament d’Anglès, per acord

de la Comissió Permanent del Ple de data 15 de maig de 2012.

Vuitè.- Que en virtut d’aquests acords es va signar el Conveni de delegació de les competències de gestió de residus

municipals i neteja viària entre l’Ajuntament  de Anglès i el Consell Comarcal de la Selva, en data 27 d’octubre de 2014.

Novè.- Que el Consell Comarcal de la Selva per acord adoptat en la sessió plenària mitjançant escriptura pública de

data 29 d’octubre de 2009, amb núm. de protocol 2545, davant del Notari José Maria Mateu García, es va constituir

l’empresa mixta “Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA”, un cop adjudicat el concurs públic per a la selecció

de soci privat, sent el seu objecte social la gestió i prestació de serveis referits al medi ambient, i concretament, la

recollida, transport, i tractament de residus, i neteja viària.

Desè.- Que en data 26 de gener de 2010 el Ple del Consell Comarcal de la Selva va ratificar la resolució de presidència

2009232, de data 15 de desembre de 2009, per la qual es va resoldre que la prestació del servei comarcal de recollida,

transport, i tractament de residus, i neteja viària es prestés de forma indirecta a través de l’empresa mixta “Serveis
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mediambientals de la Selva NORA SA”.

Onzè.- Que l’empresa “Serveis mediambientals de la Selva NORA SA”, com a ens instrumental del Consell Comarcal, ha

elaborat el corresponent Pla de Gestió del servei de recollida de residus i deixalleria mancomunada del municipi d’Anglès,

que inclou la gestió de la deixalleria municipal de La Cellera de Ter com a deixalleria d’àmbit supramunicipal per als

municipis del Ter-Brugent.

Dotzè.-  Que l’Ajuntament  d’Anglès  ha  manifestat  la  voluntat  de  col·laborar  en  l’ús  supramunicipal  de  la  deixalleria

municipal de La Cellera de Ter.

Per tot el que s’ha exposat, es subscriu el present conveni per a l’ús de la deixalleria municipal de La Cellera de Ter.

CLÀUSULES

Primera.- El Consell Comarcal de la Selva en virtut de la col·laboració acordada es fa càrrec de la prestació a l’Ajuntament

d’Anglès, del servei de deixalleria municipal a les instal·lacions ubicades al carrer del Ter nº6 del municipi de La Cellera de

Ter.

Segona.- El Consell Comarcal de la Selva realitzarà la inversió dels equips necessaris per a la correcta gestió dels residus

gestionats a la deixalleria i realitzarà les obres d’ampliació de la instal·lació i d’instal·lació d’una bàscula.

El Consell Comarcal serà l’ens responsable del manteniment de les instal·lacions i d’arranjar qualsevol desperfecte que

s’hi ocasioni a càrrec de l’empresa que gestiona el servei.

Tercera.- El Consell Comarcal de la Selva prestarà el servei de deixalleria municipal mitjançant l’empresa d’economia

mixta “Serveis mediambientals de la Selva NORA SA”.

Quarta.- La deixalleria és un centre de recepció i emmagatzematge selectiu de productes per a la seva reutilització i de

residus municipals per als seus tractaments posteriors: preparació per a la reutilització, valorització i disposició final si la

valorització no és viable. En cas que aquesta no sigui possible, els materials s’hauran de transportar i tractar, en tots els

casos, en instal·lacions tècnicament adequades i autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.

Cinquena.- El funcionament del servei de deixalleria municipal prestat pel Consell Comarcal de la Selva queda especificat

al Reglament comarcal de gestió integral de residus, neteja viària i neteja de les platges publicat al  Butlletí Oficial de la

Província de Girona núm. 168 del 2 de setembre de 2016.

Sisena.- L’horari d’obertura de la deixalleria es fixa en 18 hores. La distribució setmanal de les hores d’obertura així com

les modificacions del calendari en funció dels dies festius es comunicaran degudament.

Setena.- El cost del servei de deixalleria municipal per a l’Ajuntament d’Anglès és el que es detalla al Pla de Gestió de

serveis de residus Nora 2018 que s’adjunta com a annex. El cost estarà conformat per una part corresponent a les

despeses de caràcter fix i una altra de caràcter variable. El cost per a l’any 2018 és de  29.658,00 €  (IVA inclòs). Per a

l’exercici 2018 i següents, el cost directe del servei es modificarà segons les tarifes aprovades pel Consell Comarcal de la

Selva per la prestació dels serveis amb Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA i  es calcularan les despeses

variables segons es detalla a la clàusula dotzena del present conveni.

La variació del preu també es produirà en el supòsit que hi hagi una modificació en les condicions particulars de la

prestació el servei i prèvia aportació del pertinent estudi de costos aprovat per ambdues administracions.

56 de 72



Vuitena.- L’inici de la prestació del servei s’efectuarà a partir de l’1 de febrer de 2018.

Novena.- Només podran utilitzar la deixalleria municipal de la Cellera de Ter els veïns dels municipis del Ter-Brugent. Per

poder utilitzar la deixalleria de La Cellera de Ter per part d’altres municipis caldrà l’autorització de l’Ajuntament de la

Cellera de Ter i la signatura prèvia d’un conveni on es regulin les condicions tècniques i econòmiques del servei on consti

el repartiment de les despeses fixes.

Desena.- Actualment no es cobrarà cap taxa als usuaris de la deixalleria. L’Ajuntament d’Anglès podrà aprovar una taxa

per la utilització de la deixalleria en funció del tipus d’usuari, els residus admesos i les quantitats màximes establertes.

L’aprovació de les taxes públiques tindran en consideració la proposta del Consell Comarcal en base al càlcul de costos de

la gestió dels diferents residus.

Onzena.-  El  Consell  Comarcal  lliurarà trimestralment  a  l’Ajuntament  d’Anglès  la  relació  d’entrades d’usuaris,  tipus  i

quantitats de residus recepcionats i les quantitats dels materials gestionats als diferents gestors.

Dotzena.- El cost total anual del servei objecte d’aquest conveni es dividirà en dotze parts iguals, el pagament de les quals

s’efectuarà per quotes mensuals a pagar per l’Ajuntament d’Anglès en els terminis fixats per la normativa vigent. Amb el

tancament d’exercici, i abans del 31 de gener de l’any següent, es procedirà a realitzar la regularització de les despeses

variables corresponents a l’Ajuntament d’Anglès.

Tretzena.- El Consell Comarcal de la Selva col·laborarà amb l’Ajuntament en l’elaboració i finançament de campanyes de

sensibilització que siguin necessàries per millorar la prestació el servei.

Catorzena.- Aquesta prestació tindrà vigència indefinida i restarà vinculada a la delegació de competències del servei

de deixalleria municipal de l’Ajuntament de Anglès, si bé, podrà declarar-se extingida amb anterioritat pels següents

motius:

2. Mutu acord entre les parts.

3. Recuperació de la delegació per part de l’Ajuntament.

4. Desistiment per part del Consell Comarcal.

Quinzena.-  El  present  conveni  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.

I, perquè així consti, els atorgants s'afirmen i ratifiquen en tot allò que s'ha exposat en aquest document, i el signen per

duplicat i a un sol efecte, a la ciutat i data al començament esmentats.

Pel Consell Comarcal de la Selva Per l’Ajuntament d’Anglès

El president L’alcaldessa

Salvador Balliu i Torroella Astrid Desset Desset»=

Fonaments de Dret
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Article 47 de la Ley 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic de les administracions públiques.

Articles 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres

Activitats i Serveis dels Ens Locals.

RESOLUCIÓ

El regidor de l'Àrea de medi Ambient, Sr Josep Casadellà, proposta al Ple del següent ACORD

Primer.- Aprovar el conveni  marc  entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament per a l’ús de

la deixalleria municipal de La Cellera de Ter.

Segon.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni.

Tercer.- Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2018

Quart.-  Aprovar la despesa per import de29.658,62€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1621-
22700 de recollida d'escombraries i deixalleria del Pressupost vigent.»=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Hem anat parlant diferents vegades de les mancances que te el punt on actualment s'està portant

a terme el  servei  de deixalleria  entenem que no podia continuar tal  com estava fins aquest

moment, de les diverses actuacions que hi havia, n'havíem provat alguna de trobar un espai aquí

al poble on es pogués donar aquest servei però no se'n ha trobar cap de viable i que reunís tots

els requisits varem veure que hi havia la oportunitat que ja s'havia intentat fa uns anys, no sé si la

legislatura passada o l'anterior s'havia parlat de fer un conveni amb la Cellera que allà tenen el

Polígon Industrial i el tenen adequat i fins i tot poden créixer. En aquell moment no és va arribar a

un acord, però, ara, aquesta vegada n'hem estat parlant. L'Ajuntament de la Cellera ha fet tots els

passos necessaris  per poder cedir o llogar aquest espai per l'ús de diversos municipis i entenem

que compleix totes les característiques i les necessitats que tenim. El fet de derivar aquest servei

a  la  gestió  Supra-Municipal  o  Inter-Municipal  que  tindrà,  en  aquest  moment  no  és  un  gran

increment de cost, estem parlant del mateix valor del any 2017, el valor de manteniment de la

deixalleria a Anglès, ens va costar uns 30.500 € o, una cosa així i aquest any seran, es preveu, per

que és clar això depèn molt de la quantitat de residus que si portin, però la previsió que es fa és

d'uns 29.500 €. Estem parlant d'aquests 30.000 €. €. amunt €. avall per donar aquest servei .

S'incrementen els dies perquè ara seran 6 dies de 3 hores cada dia, són alternatius és a dir el

dilluns és a la tarda, doncs, el  dimarts és al matí,  el  dimecres a la tarda el dijous al matí,  el

divendres a la tarda el dissabte al mati. No sé si hi ha alguna qüestió que voleu preguntar.
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Qui hi va aquí, la Cellera, Bonmatí..

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

La Cellera, Amer i nosaltres, però el conveni contempla el Ter-Brugent . És a dir, està obert a tots

els municipis del Ter Brugent, però en aquest moment únicament hi estarem La Cellera, Amer i

Anglès. 

Pren l paraula la senyora alcaldessa:

Bàsicament eren els que ens interessava.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Quants més, més barato. Com deia en Josep, nosaltres ho havíem intentat fa quatre anys i no ens

varem  entendre  .  És  una  bona  solució  pel  poble,  perquè  on  estàvem  ubicats  ara,  estavem

completament il·legals,  varem tenir  que marxar  de la zona industrial  perquè estàvem il·legals,

varem anar aquí per fer un pas i aquest pas ha durat 4 anys. Nosaltres ho veiem bé.

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Nosaltres també ho veiem bé, però, ens agradaria que constes la sorpresa que ens hem tingut el

nostre  grup municipal,  que això  arribes abans a  les  cases i  a  la  gent  que no pas als  grups

municipals.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

La publicitat i aquestes coses s'ha de fer córrer, és a dir, el conveni va tenir el seu procediment,

estava  ja,  tot  aprovat  ,  però  bé  faltava  l'aprovació  d'aquí,  però  si  no  ho  fèiem abans,  ja  no

arribàvem a temps a que s'obriria la deixalleria. És una mica el «taiming» que ha anat com ha anat.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

De totes maneres si que n'havíem parlat  en diferents plens hi havíem anunciat aquesta voluntat.

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

No havíem parlat mai de dates i no havíem parlat de rés més que la voluntat . La voluntat la

sabíem però varem descobrir-ho perquè ens ho varem trobar a la bústia, no perquè és parles en

Comissió Informativa o s'ens ho comunicava

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Al butlletí, també s'informava que tiraria endavant. Formalment, s'havia de comunicar en el Ple, és

a dir, tens tota la raó.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Llegim la part de l'acord.
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Pren la paraula la senyora secretària que llegeix l'acord:

 Aprovar el conveni  marc  entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament per a l’ús de la

deixalleria municipal  de La Cellera de Ter. Facultar  l'alcaldessa per a la signatura del conveni.

Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2018 Aprovar la despesa per import

de 29.658,62€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1621-22700 de recollida d'escombraries i

deixalleria del Pressupost vigent.

VOTACIONS:

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

A favor (10): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (2) : Josep Casadellà i Turon, i Jordi Pibernat Casas, PAU (3): Pere Espinet Coll,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

17. Assumptes Urgents

Per part de l'alcaldia es proposa l'adopció de l’acord de donar compte al Ple de l’Aprovació de la
certificació NÚM.2 de les obres d'ampliació de voreres – actuació núm.1 Projecte de Millora del
Nucli Antic, que es passa a votació de la urgència i que és aprovada per unanimitat dels assistents:

17.1
Tema: Donar compte al Ple de l’Aprovació de la certificació NÚM.2 de les obres d'ampliació de
voreres – actuació núm.1 Projecte de Millora del Nucli Antic.

Vist la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme, Sr Toni Franco Caballé, que literalment diu:

=»Vist l'acord de Junta de govern de  30 de gener de 2018, 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. 2 presentada per la mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SL

amb data 19 de desembre de 2017 i RE núm. 4479/2017, en triplicat exemplar, per un import de

57.819,92€, corresponent a les obres realitzades durant el mes de novembre de 2017. S'adjunta

la factura núm.924 pel mateix import.

3.  Vista  la  conformitat  del  tècnic  director  de  l'obra  Sr.  Joaquim  Pla  Ros,  al  pagament  de  la

certificació, de data 30 de novembre de 2017.

4. Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 18 de gener de 201,

relatiu a la certificació  d’obra núm. 2 presentada per la mercantil Artifex  infraestrures, SL.

60 de 72



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 l es obres de pavimentació del carrer Molí i

ampliació de voreres, (Pla de Barris) com a òrgan de contractació 

Resolució

Per tot l'exposat, el regidor delegat d’urbanisme, obres i serveis, proposa als membres de la Junta
de Govern local d’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.2 de data 30 de novembre de 2017 per  un import de
57.819,92€ 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 proposa al Ple:

ÚNIC.-  Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 30 de gener de 2018 d'aprovació de la
certificació NÚM.2 de les obres d'ampliació de voreres – actuació núm.1 Projecte de Millora del Nucli
Antic.»=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Toni Franco:

És tracta de donar compte de la certificació de les obres no 2 de les obres d'ampliació de voreres

de gran part del cas antic i amb data del 30 de novembre de 2007 per un import de 57.819,92 €.

I.V.A. Inclòs. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

és un simple tràmit.

18. Precs i preguntes

Vist les peticions d'informació del grup municipal PAU a través de les instàncies  números: 

- 24/2018 de 3.01.2018 a l’atenció del Sr David Bohigas Vilalta, regidor de Patrimoni.

- 4289/2017 de 11.12.2017 a l’atenció del Sr Jordi Pibernat Casas, regidor d’esports.
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- 23/2018 de 03.01.2018 a l’atenció del Sr Jordi Pibernat Casas, regidor d’esports.

- 4530/2017 de  27.12.2017 a l’atenció de Sr Josep Casadellà Turon com regidor de Cultura.

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Voldríem  començar  preguntant  pel  tema de les  ordenances  de  les  24 hores,  pel  que  ens  han
comentat  els  treballadors encara no és  efectiu   que hi  hagin 24 hores d'ambulàncies no se si
vosaltres teniu més informació.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

El dia 25 o 24, la setmana passada, varem anar l'alcalde de la Cellera el de Bonmatí i jo una altra
vegada, varem insistir en el departament de Salud  i bé ens varen donar una sèrie d'explicacions
força convincents de les que farem un document i els ho enviarem, però a l'hora de fer un resum, no
és tracta del 155, és tracta d'un altra problema . Ells, el servei de salud d'aquí a Girona ha fet un
informe recent que ha fet arribar a qui pertocava, en aquest cas a intervenció de la Generalitat
argumentant que encara ha empitjorat el temps de resposta i per tant és molt necessari que aquí
comptem amb aquesta ambulància les 24 hores.  Ens han explicat que s'ha  dilatat  molt perquè,
estava en la taula del transport sanitari de Catalunya i el S.E.M. per una negociació perquè ells, és a
dir, els diners, tenen els que tenen una mica com els Ajuntaments i intervenció no donava el vist-i-
plau  si  no  es  posaven  d'acord  de com ho implementaven,  és  a  dir,  d'on  treien  els  diners  per
implementar això i com redistribuïen tots els serveis. Aquesta negociació va quedar aturada segons
ells, en el moment en que hi va haver la vaga dels treballadors del T.S.C. En aquells moments era
prioritari negociar el tema de la vaga. Després, tot el que ha anat succeint  que ens hem quedat
sense govern i esperar que es constituís el nou govern i dues setmanes després tornar a insistir, ells
també ho faran. Ens ha semblat convincent el que ens han dit i així ho farem esperar aquest marge  i
si és necessari hi veiem que torna a quedar encallat després en els mateixos  actors T.S.C i S.E.M.
doncs anirem a pressionar al país. No descartem  noves mobilitzacions però si donar aquest marge
que ens han demanat perquè els veiem força al nostre cantó. Refermar aquesta necessitat, això és
el que ens fa donar aquest marge.

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

També volíem preguntar el tema de les cartelleres que varem aprovar si no recordo malament fa dos
plens, com està, si ja s'havia començat, si s'està mirant quan estaria a punt.

Pren la paraula la senyor alcaldessa:

En aquests moments encara no hem fet rés, però si que l'altre dia ho estava ruminat. Això ho varem
aprovar fa dos plens hi hauríem de començar a posar-ho en marxa, per tant potser en el proper ple et
podrem donar una bona noticia en aquest respecte. 

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Dissabte al matí si no recordo malament, que varen estar obrint els carrers passant fibra òptica, no
els hem vist treballar més però ha quedat en el carrer de baix del carrer del Comerç un forat força
gros, no se si sabeu, si hi segueixen treballant-hi si allò s'ha arreglara, si s'ha demanat a l'empresa
que ho arregli o s'hi s'arreglara amb les obres que estan previstes del carrer Comerç.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Se que han reprès.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
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Si, estan treballant a diari.

Pren la paraula  el senyor Josep Casadellà:

Quatre brigades en aquest moment.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Han reempres hi en principi està previst està previst que arreglin tot el que han deixat de fer a
mitges. 

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Només, volíem acabar demanant sobre el tema de la neteja, ens han arribat diferents queixes sobre
la neteja al mercat i  la neteja posterior a la fira de Sant Antoni . Demanaríem que si hi hagués la
possibilitat és fessin les accions perquè quedessin els carrers el màxim de net possible .

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

En relació al mercat.

Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

En relació al mercat han arribat queixes  de gent que viu a la zona que el diumenges a la tarda
després del mercat sembla que no si hagi passat.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

En principi, doncs, l'operari te l'hora de neteja a les 3 de la tarda. Es a dir els paradistes han de
marxar a les dues i l'operari ha d'arribar entre dues i tres. No tinc constància que hagi fallat cap dia .
Potser hi ha hagut algun dia que hagi tingut algun problema hi no s'ha  presentat però, entenc que
s'ha de fer, està previst hi hauria  de quedar net . A nivell de Sant Antoni, si que és cert que en alguns
carrers el vent va ajudar força a que s'escampes el tema. És va fer recollida, es varen passar les
màquines, varen donar ordres de quins carrers calia netejar. També en Toni, em va  fer arribar que hi
havia alguns carrers i en els dos o tres dies següents és va posar tot en ordre.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

El nostre grup, en primer lloc volem felicitar els agents d'Anglès, en Jordi Hortelano i en Josep Maria
Luengo per la distinció que se'ls va fer aquest passat dissabte a Santa Coloma de Farners. Després
una pregunta que fa referència a un escrit que hem vist dels veïns de la Carretera d'Osor 76, que
demanaven una serie de coses urbanístiques per veure si se'l hi ha dit. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Ara mateix no estic al cas, ja ho miraré  

Pren la paraula el senyor Pere Espinet.

Després una altra de la Comunitat de Regants sobre els desviaments de les seves conduccions al
carrer Antoni Gaudi. Fan una sèrie de peticions, demanen la intervenció de l'Ajuntament a veure si
se'ls hi ha dit o es fa. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

De fet avui crec que acordem per junta atorgar un permís per fer aquestes actuacions a la Comunitat
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de Regants a l'Avinguda d'Antoni Gaudi.

Pren la paraula el senyor David Bohigas.

No, era un altre carrer.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Era un altra carrer.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Amb la Comunitat de Regants, amb el tema del carrer d'Antoni Gaudi hem estat parlant amb ells i
està previst , ens han presentat la instància perquè així és el procediment , està previst que tirem
endavant i a treballar en aquest tema.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I després, també sobre això dels regants, si és pensa fer alguna cosa sobre l'aigua que surt allà a la
planxisteria, sol està ple d'aigua allò.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

S'hi ha treballat, en concret vaig està parlant amb l'Audal que ja ha fet vàries actuacions però no
acaba de trobar-hi la solució. Això, son una sèrie d'actuacions que es varen fer fa anys i sembla ésser
que les pendents estan mal calculades , ara el que si ha posat és com un sobreeixidor que l'aigua
que surt  tindria que anar a parar dintre el clavegueram que hi ha davant de la gasolinera, sense que
sortís a l'exterior, però, no acaben de trobar la solució, tot i que sé que hi han treballat perquè a mi
també m'interessa tenir-ho sense aigua perquè és el lloc on passa la via verda i per tant és un
problema per la gent que va en bicicleta.

Pren la paraula el senyor Pere espinet:

Fa mal efecte.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

si, si.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Hem vist que el Departament de Utilitat i Treballs Especials han demanat una sèrie de documentació
al Centre de Dia, se'ls hi ha enviat.

Pren la paraula la senyora Marta Triadó:

Si, si, està tot enviat i esperem resposta.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

De que  era a que fa referència.

Pren la paraula la senyora Marta Triadó:

Això, es perquè es va demanar ampliar el nombre de places públiques i demanaven un requeriment
sobre el que s'ha enviat demanaven més coses.
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Estructuralment demanen més coses. 

Pren la paraula la senyora Marta Triadó:

estructuralment el que s'ha contestat és que d'obres no se n'han fet.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

He vist que parlaven de quelcom sobre anit-incendis. He vist anit-incendis hi que era molt extens, hi
he dit ho preguntaré al ple.

Pren la paraula la senyora Marta Triadó:

Si, no recordo exactament que demanaven però, en principi s'ha respost dues vegades hi esperem
que arribi ara correctament acceptat 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I després, sobre la moció que es va aprovar l'any passat dels disruptors endocrins s'ha fet alguna
actuació. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Si, en aquest cas s'han inclòs en el plec de clàusules de jardineria determinades accions relatives a
jardineria.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

També, en el servei de menjador de la llar d'infants i dins els requisits que és demanava a la empresa
que fa els menús està integrat i diria que en el de neteja també.. Totes les clàusules que anem fent
de llocs on intervenen hi anirem afegint aquests requisits.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Hi ha un altre lloc on està també, en el pla de gestió de recollida de residus i tot això hi ha un annex
que són accions puntuals que s'han de fer però que no estan recollides dins de l'import . Entre elles
hi ha una neteja fito-sanitària a nivell de netejar els carrers a fi de no tenir que utilitzar els liposats i
tots aquests productes.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I de cares als Pastorets i Teatre, sobre  les pintures  de maquillatge.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

En  aquest  cas  entenem que  es  la  bambolina  que  és  una  associació  del  poble  ,  que  utilitzen
maquillatge d'artistes professionals, no veiem que tinguem que dir-los com s'han de maquillar.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

 No, però millor,  si ho saben millor, no.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Ells utilitzen maquillatge professional. No ho sé.
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Jo, és una proposta que faig, per si la volen recollir i si no no passa res. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Després amb en Jordi varem parlar al ple passat sobre la planificació de la zona esportiva, si està
treballant.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Bàsicament, quan va plegar l'Alba  s'havia de cobrir la plaça, estàvem pendents de que sortís la
definició d'aquest lloc de treball, ara ja està definit ja està marcat que és el que s'ha de demanar .

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Sortirà, no.

Pren la paraula  el senyor Jordi Pibernat:

Sortirà, quan es pugui intentarem que es tiri endavant .

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Després també hem vist que a la piscina hi han es socorristes de la piscina i després hi han els
socorristes contractats.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat.

No, els socorristes no són contractats hi han els de la piscina i els altres els de Waterpolo son els que 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Perquè hi ha una senyora que  està contractada.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Bé, si, la Cati, si.  

Pren  la paraula el senyor Pere Espinet:

No seria bo, que això fos del Waterpolo.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Seria bo, que  ho fes tot, una empresa. Estem acabant de fer els plecs per treure a concurs tot el que
és el monitoratge i els serveis públics, tot això sortirà ben aviat que ho estem treballant tot això. Plecs
de neteja,  plecs de jardineria,  plecs de. Estem fent un ús extensiu dels serveis tècnics i  tot  és
prioritari i és interessant i tot anirà endavant doncs, en principi va per aquí.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Després, les reformes de les piscines municipals va per aquest any. 

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Acabem d'aprovar, a la junta  de Govern d'avui el pressupost per tirar-ho endavant.
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Sobre les obres a Ben Palou, s'han fet , s'estan realitzant.

Pren la paraula el senyor  David Bohigas:

En aquests moments s'està finalitzant el projecte, falta que l'aprovin els serveis tècnics i un cop
finalitzat el projecte, es podran començar les obres. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

També hem vist que ara canvien d'amo, el salt d'aigua.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Ja ha canviat

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Ja  ha  canviat.  Hem  vist  en  el  registre  d'entrades  que  la  Comunitat  Islàmica  ha  demanat  a
l'Ajuntament que si els tècnics podrien fer una inspecció a l'edifici del carrer del Molí. Hi ha hagut
algun desperfecte.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Cap ni un no. De fet ens varem reunir amb el secretari Mohamet Boubes i ens va dir, no feu cas de la
instància.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Aquests dies hem vist que les canaleres i els baixants de les naus Burés  la 3 sobretot la que dona
més cap a la carretera estan força gastades, creiem que seria bo canviar-les.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Per contestar per enèsima  vegada en el tema que ja en varem parlar en una de les instàncies que es
varen rebre del grup P.A.U. la 4275 del 2017 que varem contestar en el ple de desembre en que
queda per escrit que hi han moltes accions que cal fer de conservació i de manteniment, per fer a la
Burés i d'altres indrets del poble que ho hem anat dient. Aquí hi estem treball i analitzant quines
podem arribar a fer i quines no podem fer i quines poden arribar a obtenir subvencions i quines no
per aconseguir fer-ne el màxim nombre possible . És diguin naus, es diguin xemeneies o es diguin
façanes de diferents edificis que hem anat parlant repetidament.

Pren la paraula el senyor Pere espinet:

En aquest cas són les canaleres  que el dia que plou una mica raja tot. Son antigues, no les del fons
de tot, les del principi de tot.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

 La nau 3 és la del Polivalent. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Si, la del Polivalent. Refent a això, les xemeneies, son un BCIN, si es te pensat fer alguna tasca de
manteniment sobretot a la part de dalt de tot.
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Pren la paraula el senyor David Bohigas:

La mateixa resposta d'abans, estem treballant i analitzant quina serà la millor opció i quines prioritats
caldrà optar.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Sobre  l'enfonsament  el  2015 d'aquí  el  Puigbell  hi  ha  algun  acord  amb els  veïns  del  Santiago
Russinyol ho farà l'Ajuntament ho faran ells.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Aquí, com molt bé dius a la instància la numero 24 , comentar que el 2016 per part de l'Ajuntament
és va presentar una ordre d'execució. Per part de l'advocat dels veïns s'ha recorregut aquesta ordre
ordre d'execució , parlant amb els veïns es va dir que volien buscar una millor solució. Nosaltres, els
hem mostrat des de l'Ajuntament la voluntat que es pugui fer  subsidiàriament des de l'Ajuntament i
que es pugi pagar amb uns terminis que siguin viables per a ells i raonables per a l'Ajuntament i
estem en això, properament farem el següent pas de tirar-ho endavant i desenvolupar el projecte.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

L'edifici de la plaça de la Rutlla.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

L'altra punt .  A Endesa se'ls va requerir  .  Finalment a mitjans d'aquest  gener    fa una o dues
setmanes, varen presentar el pressupost en aquests veïns i ara estem concertant entrevista amb els
veïns, hem d'acordar un dia que ells els serveis tècnics i els propietaris d'aquest edifici per a 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Jo ratificaria som nosaltres els que varem requerir  a ENDESA, els varem demanar que bonament
vinguessin a parlar a tres bandes, entre l'Ajuntament , i els veïns, en aquest cas es varen reunir amb
en David i amb mi. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

L'Ajuntament sempre que pugui intervenir te més pes.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Varem apretar per avançar en aquest i altres temas, al final hem trobat la persona que de moment
ens desembossa  temes a veure si això dura o no.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Després, en el ple passat varem demanar si seria possible fer una auditoria de l'arbrat ens vareu dir
que si, s'ha iniciat.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Perdó.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Varem demanar si es podia fer una auditoria de l'arbrat del poble, es va entendre que si, s'ha iniciat.
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Pren la paraula el senyor David Bohigas:

S'ha començat, hem parlat amb tècnics i avui hem aprovat la poda.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

no, no, no tenim mitjans ara.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

 Abans de començar aquest inventari hem de tancar el del patrimoni municipal .

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Parlo pel perill public, parlo d'això.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Amb el tema perillós pel públic és això que hem comentat abans que hi ha la poda del gran arbrat,
començarem pel  Canyo i pel Rissec com comentava l'Àstrid abans.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I a can Cendra que hi ha molta mainada.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

I després farem els passos següents i ja serà actuar a Can Cendra i altres llocs que cal actuar.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

El subministrament elèctric a la rotonda d'en Biel i Comissaria s'ha fet.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Està en procés 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Està en procés.

Pren la paraula la senyora alcaldessa.

si.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Hem «apretat» a ENDESA perquè anés avançant.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Avançant i és important és que és solucioni ja.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Ara, quan hi ha alguna reparació de quadres elèctrics qui ho fa Giroelec.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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Depèn, hi han coses que les fa en Xavi Puig hi ha coses que les contractem, no sempre Giroelec. Hi
han hagut diferents contractes.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I després, l'informe demanat per Mines del Pompeu Fabra.

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

L'informe l'ha fet l'enginyer, està sobre la taula i tira endavant..

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Quina és l'empresa responsable de fer el manteniment dels sistemes de calefacció i aire condicionat
als espais públics de l'Ajuntament, Centre de Dia, Piscina, Comissaria, Ajuntament, Biblioteca.

Pren la paraula la senyora Marta Triadó:

Aquesta instància em va arribar a mi en part i s'està fent com sempre, en principi ho assumeix la
brigada i quan hi ha una averia important, doncs, es contracte una empresa.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet.

No, és el manteniment té que haver-hi una empresa qualificada.

Pren la paraula la senyora Marta Triadó:

De moment encara no hi es, però si que està sobre la taula el tema de portar-ho a licitació pública. 

Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Agafarem la instància que comentàvem la que es va presentar aquest any, em demanaves  també
les obres del carrer de la Triassa no hi ha novetat i després l'altre tema de la piscina municipal
aquesta si que ja amb les preguntes ja l'hem passat .

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Hi havia també una instància també que va entrar el 23 de desembre en la que comentàvem el tema
aquell de l'estacionament de zona verda que ja l'hem respost hi havia un segon apartat que parlava
sobre la seguretat dels carruatges dels reis , cavalcada, voluntaris implicats  i de certes preguntes
que ja es varen anar contestant en diferents plens, el tema de carruatges queda clar que queda
englobat per l'assegurança de Protecció Civil  de l'Ajuntament, són propietat de l'Ajuntament . La
Cavalcada i els voluntaris, l'Ajuntament te una cobertura per 40 voluntaris  per tots els actes que és
fan durant l'any, però en casos especials com són la cavalcada dels reis aquests voluntaris arriben al
centenar  i  és  va  recollir  és  a  dir  el  document  de voluntariat  de totes  les  persones  que varen
participar-hi el  tenim signat ,  el  tenim acceptat i  per tant estem coberts nominalment per cada
persona .

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Els carruatges estan coberts.

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

si, si. En tot , jo el que voldria remarcar , ja un punt que es; seria adient que cada un es mesures amb
la mateixa vara de mesurar és a dir, jo vaig assistir a molts dels plens de la legislatura on P.A.U, va
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ser a l'Ajuntament i aquest anàlisi exhaustiu que s'ens fa de la nostra acció, cosa que agraïm perquè
ens permet comprovar i demostrar que s'ens està fent un seguiment, doncs ho estem fent, però, tal
com varem trobar l'Ajuntament la situació de les instal·lacions i tot això, doncs com a mínim tot
aquest seguiment que s'ens fa a nosaltres en el seu moment quan vosaltres podríeu treballar i es
podria fer de forma efectiva no es feia. 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Bé això, tothom té el seu punt de vista. Tothom te el seu punt de vista segons com es mira. El que
mai farem serà anar per darrera com feia molta gent del poble que feien servir, com es deia, en Marc
Rossinyol i així que estava insultant a gent de l'equip de govern. Per educació nosaltres no varem
contestar i resulta que des de fa tres anys que són vostès en aquest equip de Govern en Marc
Rossinyol ha desaparegut, coincidència o no coincidència  no ho sabem pas. Déu, dirà qui ha sigut . I
el teu tant pot durar un any com dos com tres o quatre.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Jo, tinc la consciencia molt tranquil·la

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

jo crec, que hi ha gent que està aquí a dins que no la te pas massa tranquil·la tothom que s'ho agafi
com vulgui. D'insults i amenaces en varem tenir molts. Tinc els papers i tot, però no cal córrer perquè
tot té un procés si no es a aquesta vida serà a l'altra.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Entenc que estiguis dolgut per qui t'ha fet això, ho entenc perfectament, a ningú li agrada. 

Pren  la paraula el senyor Pere Espinet:

Quan varem entrar nosaltres no hi havia ni un duro a l'Ajuntament.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Jo us asseguro que els conec a tots ara, perquè m'hi passo moltes hores amb ells, gairebé més que
amb la meva família i que cap d'ells és capaç d'això. Per a mi es alguna persona de fora.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

em sabria greu equivocar-me però em sembla que és una persona que està per aquí dins. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Home no ho crec.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Mira que em sabria greu.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Jo no ho crec de veritat, ningú t'odia així.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Són moltes coincidències. És igual si no és en aquesta vida serà a l'altra. No cal córrer tot és un
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procès, tot és evolutiu .

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Jo crec que no, no home,  Si, ja ho crec, jo també he vist coses rares que m'han afectat, 

Pren la paraula el senyor Pere Espinet :

Si s'ha de dir alguna cosa, és diu a la cara i fora maldecaps.

Pren la paraula la senyora alcaldessa:

jo em poso en la teva pell i molt malament, ningú es mereix això.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

I rés més, a veure que ha passat avui amb el president.

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, La secretària,

Astrid Desset Desset Sandra Pinos Martínez 
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