
 ACTA  DE LA SESSIÓ DE PLE  EXTRAORDINARI

Número: 2/2018

Caràcter: Extraordinària

Data:  27.02.2018

Horari: de 20:00 a  20:33  hores.

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

ASSISTENTS

Sra. Astrid Desset Desset, Alcaldessa

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

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

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

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

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

Sra. Neus Moragas i Fontané

Sr. Pere Espinet i Coll, Regidor

Sra. Anna Carrillo Oriol,Regidora

Sra. Montserrat Garriga Gimbernat, Regidora

Sr. Esteve Callís Prat, Regidor

Sr. Sergi Riera Sau, Regidor

Sra. Sandra Vila Llapart, secretària  accidental

Excusen l'assistència:

Sr. Ernest Luz Aurich, Regidor



ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de la Modificació d’estatuts del Consorci del Ter.

2.-  Aprovació  del  Pla  de  gestió  del  servei  de  recollida  de  residus,  deixalleria  mancomunada i

neteja viària 2018.

3.- Aprovació de la modificació pressupostària de crèdit extraordinari número 2.

4.-  Inici  expedient  contractació  servei  neteja  edificis  municipals  i  aprovació  dels  plecs

corresponents.

5.- Sol·licitud de la pròrroga del conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i  Famílies

per a la prestació del servei del Centre de Dia per l’any 2019 .

6.- Donar compte de  l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 4t trimestre 2017.

7.- Donar compte de les execucions trimestrals 4t trimestre 2017 LO 2/2012.

8. Donar compte del informes trimestrals del  4t trimestre de 2017 de la Llei Morositat i Període

Mitjà de pagaments.

9.  Aclariment en relació a la sol·licitud de modificació registral, passant de 25 a 35 places totals

de centre de dia i sol·licitud d'ampliació del nombre de places públiques, passant de 15 a 25.

1.-

TEMA:  Aprovació de la Modificació d’estatuts del Consorci del Ter.

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

=»Antecedents

- L’article 7 dels estatuts del Consorci publicats en el  Butlletí  Oficial  de  la Província
de Girona en data 19  de novembre de 2015  i en el  Butlletí Oficial de   la Província
de Barcelona en data 20 de novembre  de  2015  estableix  la  necessitat que els
membres  dels  Consorci  acceptin  de  forma expressa   i   pel   quòrum  pertinent  a
aquells nous membres.

- L’assemblea  de  data  30  de  setembre  de  2015  el  Consorci  del  Ter,  va  aprovar
l’acceptació  de  l’Ajuntament  de  Fornells  de la  Selva  i  l’Ajuntament  d’Osor  com a
membre de dret del Consorci del Ter, aprovant inicialment la modificació dels estatuts
reguladors següent:

•Inclusió  en l’apartat  segon de l’article  2 dels  estatuts:  ....Fornells  de la Selva,
Osor...

•Inclusió en l’annex dels estatuts: Fornells de la Selva – Tram 3*; Osor – Tram 0.

- L’assemblea  de  data  28  de  setembre  de  2017  el  Consorci  del  Ter,  va  aprovar



l’acceptació  de  l’Ajuntament  de  Vilobí  d’Onyar,  l’Ajuntament  de  Canet  d’Adri,
Ajuntament de Sant Martí de Llémena i l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres com a
membre de dret del Consorci del Ter, aprovat inicialment  la  modificació  dels estatuts
reguladors següent:
• Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts:  ...  Vilobí  d’Onyar,  Canet

d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres...
• Inclusió en l’annex dels estatuts: Vilobí d’Onyar – Tram 3*, Canet d’Adri – Tram

1*, Sant Martí de Llémena – Tram 1*, Sant Aniol de Finestres – Tram 0*.

- En la sessió ordinària de l’Assemblea de data 28 de setembre de 2017 també es
va  aprovar  la  modificació  de  les  quotes  dels  ens  consorciats,  resultant  de  la
forma següent:

APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS

ENS CONSORCIATS

  

Trams de població Proposta 2018

Any 2018
SETCASES 0 382,59
SERRA DE DARÓ 0 382,59
QUERALBS 0 382,59
ULTRAMORT 0 382,59
CAMPELLES 0 382,59
COLOMERS 0 382,59
LES LLOSSES 0 382,59
FOIXÀ 0 382,59
FONTANILLES 0 382,59
GUALTA 0 382,59
LA TALLADA D'EMPORDÀ 0 382,59
JAFRE 0 382,59

ORÍS 0 382,59
OSOR 0 382,59
TAVERTET 0 382,59

ST. JOAN DE MOLLET 0 382,59
SUSQUEDA 0 382,59
VILALLONGA DE TER 0 382,59
VILANOVA DE SAU 0 382,59
TAVÈRNOLES 0 382,59
PARDINES 0* 191,30
MOLLÓ 0* 191,30
SANT ANIOL DE FINESTRES 0* 191,30
LLANARS 1 579,09



ST. JORDI DESVALLS 1 579,09
ST. PAU DE SEGÚRIES 1 579,09
CERVIÀ DE TER 1 579,09

LES MASIES DE RODA 1 579,09
MONTESQUIU 1 579,09
CANET D’ADRI 1* 289,55
SANT MARTÍ DE LLÉMENA 1* 289,55
ULLÀ 2 1.168,61
FLAÇÀ 2 1.168,61
ST. JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 2 1.168,61
VERGES 2 1.168,61
BORDILS 2 1.168,61
ST. QUIRZE DE BESORA 2 1.168,61
RIBES DE FRESER 2 1.168,61
STA. MARIA DE CORCÓ 2 1.168,61

AMER 2 1.168,61
CAMPRODON 2 1.168,61
LA CELLERA DE TER 2 1.168,61
St. VICENÇ DE TORELLO 2 1.168,61
GURB 3 1.572,04
ST. JULIÀ DE RAMIS 3 1.572,04
ST. GREGORI 3 1.572,04
LES MASIES DE VOLTREGA 3 1.572,04
BESCANÓ 3 1.572,04
CAMPDEVÀNOL 3 1.572,04
ST. JOAN DE LES ABADESSES 3 1.572,04
FORNELLS DE LA SELVA 3* 786,03

VILOBÍ D’ONYAR 3* 786,03
SARRIÀ DE TER 4 1.982,46
ANGLÈS 4 1.982,46
CELRÀ 4 1.982,46
RODA DE TER 4 1.982,46
SANT HILARI SACALM 4 1.982,46
TORROELLA DE MONTGRÍ 6 3.227,56
RIPOLL 6 3.227,56
TORELLÓ 7 4.883,08
MANLLEU 7 4.883,08
SALT 8 6.156,04
VIC* 8* 3.078,02

GIRONA 9** 12.520,78



- En  els  mateixos  acords  es  va  aprovar  sotmetre  l’expedient  de  modificació,
sol·licitant la ratificació de la modificació per part de cada un dels seus
membres.

Fonaments de dret

I L’article  118 de la Llei  40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del  sector públic,
preveu que els Consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia
i diferenciada, creades per diverses administracions públiques o entitats integrants
del sector públic institucional, entre sí o amb la participació d’entitats privades pel
desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes elles dins de l’àmbit de les seves
competències. Els articles 119 i següents del citat text legal regulen el règim jurídic,
el  règim d’adscripció,  el   règim  de   personal,   pressupostari  i  de comptabilitat  i
control econòmic financer, la creació,  la dissolució, la separació i el contingut dels
estatuts.

II Els  articles  269  i  següents  del  Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual
s’aprova el  Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC)
preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu  i  regula,  entre altres, el
règim i els estatus.

III Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat  pel  Decret  179/1995  de  13  de  juny  (ROAS)  que  regulen
reglamentàriament i  per tant amb un major detall  aquests ens. Concretament,
l’article  322 del  Reglament relatiu  a  la  modificació  dels  estatuts  del  consorci
preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que   ha
de ser  ratificada pels  ens,  les  administracions  i  altres  entitats  consorciades  i
acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als
articles 313 i següents.

IV La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del  nombre
legal de regidors, d’acord amb el que  preveu  l'article  47.2.g) de  la  LRBRL i 313.2
ROAS.

V Els  acords  plenaris  que  requereixen  per  la  seva  adopció  el  quòrum  de  majoria
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació  i  tots
aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció
municipal de conformitat amb el  que  disposen  els  articles  54.1  b) del Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria  de  Règim  Local,  aprovat  per Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament  d’organització i funcionament i
règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat   RD 1174/1987.

D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, previ dictamen de la
comissió informativa corresponent, l’adopció dels següents:



ACORDS:

Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords  adoptats
per l’Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de setembre de  2017  aprovar la
modificació  dels  Estatuts  del  Consorci  del  Ter  que   consten   en   la   part   expositiva
d’aquesta resolució.

Segon.  Notificar aquest  acord al Consorci del  Ter  i delegar al Consorci la  gestió per a la
informació pública conjunta de la modificació  estatutària,  el  seguiment  de  la ratificació
per la  totalitat  dels  membres  que l’integren,  i  la  comunicació  a  l’ens  d’adscripció i al
Registre d’Entitats Locals de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Notificar  aquest  acord  al  Consorci  TER  i  Comunicar  al  Departament  de  Tresoreria  i

Intervenció aquest acord pel seu coneixement i als efectes oportuns«=

INTERVENCIONS:

Aquí es tracta d'aprovar que el Consorci del Ter va aprovar acceptar diferents municipis en dues

sessions plenàries del propi Consorci, recentment a 30 de setembre va aprovar la incorporació de

Fornells de la Selva i Osor i en una altra sessió de 28 de setembre s'hi varen incorporar Vilobí

d'Onyar,  Canet  d'Adri,  Sant  Martí  de Llémena i   Sant  Aniol  de Finestres.  En conseqüència es

modifiquen  les  quotes   dels  drets  consens-socials  que  ens  repartim  i  per  tant  Anglès  baixa

lleugerament. La nova quota serà de 1..982,36 €, per nosaltres. Aleshores llegim l'apartat dels

acords.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Nosaltres ens varem reunir  el  dia passat  i  varem veure que era un acord positiu perquè s'hi
afegeix més gent i si s'afegeix més gent la despesa sempre serà més a repartir veiem un acord
positiu. 

Pren la paraula la senyora alcaldessa que llegeix l' acord:

Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords  adoptats
per l’Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de setembre de  2017  aprovar la
modificació dels Estatuts del Consorci del Ter  que  consten  en  la  part  expositiva d’aquesta
resolució.

Segon.  Notificar aquest  acord al Consorci del  Ter  i delegar al Consorci la  gestió per a la
informació pública conjunta de la modificació  estatutària,  el  seguiment  de  la ratificació per
la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a  l’ens  d’adscripció  i al Registre
d’Entitats Locals de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Notificar  aquest  acord  al  Consorci  TER  i  Comunicar  al  Departament  de  Tresoreria  i
Intervenció aquest acord pel seu coneixement i als efectes oportuns.



VOTACIONS:

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

A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Neus Moragas i Fontané i Jordi Pibernat Casas,
PAU (4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Esteve Callís Prat; CUP
(1): Sergi Riera Sau.

2.-

TEMA:  Aprovació del Pla de gestió del servei de recollida de residus, deixalleria mancomunada i
neteja viària 2018.

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

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.  En  la  sessió  plenària  celebrada  el  30  de  gener  de  2018  es  va  aprovar  el  Conveni  entre

l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Selva per a l’ús de la  Deixalleria municipal de La Cellera

de Ter.

6.- Vist que en data 30 de gener de 2018 va entrar per registre d'entrada (RE: 1-2018-00414-2) el

Pla de Gestió del servei de recollida de residus, deixalleria mancomunada i neteja viària 2018

d'Anglès.



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

8.- Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de 22 de febrer 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 d’adopció del següent

ACORD:

Primer.- ACCEPTAR el Pla de Gestió de serveis de residus del 2018.

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

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el  senyor Josep Casadellà:

El 20 de setembre del 2011 l'Ajuntament d'Anglès, va delegar al Consell Comarcal de la Selva

amb vigència indefinida les competències relatives amb tot el tema de recollida de transport i

tractament  de  residus  municipals  i  el  30 de  gener  de 2018,  es  va  aprovar  el  conveni  entre

l'Ajuntament i el Consell Comarcal  per l'ús de la deixalleria municipal de la Cellera de Ter com a

deixalleria mancomunada entre els municipis. Vist  que en data 30 de gener de 2018, va entrar

per  registre  d'entrada  el  pla  de  gestió  del  servei  de  recollida  de  residus  de  la  deixalleria

mancomunada i la neteja diària per el 2018 d'Anglès, vist també l'informe favorable de l'enginyer

tècnic  Industrial com a enginyer assessor de l'Ajuntament i també hi ha el dictamen  favorable de

la comissió informativa del dia 22 de febrer. Recentment varem aprovar el pla d'actuacions del

2017  i  ara  tenim  ja  aquest  nou  pla  d'actuacions  del  2018  que  inclou  aquesta  deixalleria

mancomunada ara, en aquest moment, entre Amer la Cellera i nosaltres. Aquesta és una de les

excepcions que hi ha i després també hi ha una altra modificació important dins de les partides

que és que en aquest moment no és descompten de la factura que arriba cada mes els impostos

que ens abonen pel tema de gestió orgànica, recollida d'envàssos, cartrons i paper, sinó que és

l'Ajuntament qui factura al Consell Comarcal aquests imports que són els que és reciclen cada

més i s'ens comunica quines quantitats s'han fet, doncs, són els petits canvis que hi han.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Nosaltres entenem que és una continuació de l'acord del 2011 més ampliat, ara i més serveis.

Nosaltres veiem una cosa positiva i a l'hora de votar votarem a favor de la proposta. 



Pren la paraula el senyor Sergi Riera:

Nosaltres en aquest punt ens abstindrem.

La senyora alcaldessa, llegeix l'acord:

Primer.- ACCEPTAR el Pla de Gestió de serveis de residus del 2018.

Segon.- 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 

A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Neus Moragas i Fontané i Jordi Pibernat Casas,
PAU (4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Esteve Callís Prat; 
Abstencions(1): CUP Sergi Riera Sau 

3.-

TEMA:  Aprovació de la modificació pressupostària de crèdit extraordinari número 2.

Vist la proposta presentada pel regidor d’Hisenda, Sr. David Bohigas Vilalta, que literalment diu:

«=Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2/2018 per crèdit extraordinari

Atès que l’ajuntament ha de subscriure el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la
Selva per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i formació
(Resolució TSF/2162/2017).

Atès que la previsió de despeses s’estima en  16.200,00€. 

Vist que el Pressupost vigent no contempla cap aplicació pressupostària adient per a la imputació

de la despesa.

Vist que l’Ajuntament d’Anglès ha rebut ingressos de subvencions no previstos al pressupost cor-

responents a ingressos provinents de subvencions ingressades en aquest exercici 2018 correspo-

nents a despeses corrents d’exercicis anteriors (per tant ingressos no afectats), que ja es troben

reconegudes i pagades en exercicis anteriors. 

Vist l’informe favorable de la Intervenció (3/2018) emès en data 20 de febrer  d’enguany,



Atès que en  l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text re-

fós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme expedients de

modificació  per crèdit extraordinari

Vist  que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text re -

fós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la modificació del

pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels se-

güents acords:

PRIMER.- Aprovar la modificació pressupostària del pressupost  2018 per crèdit extraordinari número
2/2018, finançada amb majors ingressos recaptats, el qual s’instrumenta en les següents aplicaci-
ons pressupostàries:

CRÈDIT EXTRAORDINARI:

DESPESES

Codi  aplicació

pressupostà-

ria

Descripció Import  modificació

(€)

241 46503 Conveni  C.  Comarcal  Treball  i  for-

mació

16.200,00

TOTAL 16.200,00

INGRESSOS

Codi  aplicació

pressupostària

Descripció Import  modificació

(€)

45081 Altres  transferències  de Generali-

tat

16.200,00

TOTAL 16.200,00

SEGON.- Exposar l’acord de la modificació  anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció mu-

nicipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació a l’efec-

te d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no

s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en

l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85,

de 2 d’abril,  reguladora de les  bases  de règim local,  i  l’article  169 del  Reial  decret  legislatiu

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals."

INTERVENCIONS:



Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Aquesta  modificació  és  per  fer  un  conveni  amb  el  Consell  Comarcal  amb  l'àrea  de  treball  i
formació el que en diem el SOC per tal que a diferents persones se'ls pugui facilitar la incorporació
de  diferents  persones  en  el  marc  laboral  i  ens  prestaran  serveis  en  diferents  branques,  de
jardineria de construcció, tema administratiu a nivell de serveis socials. Tot això puja a 16.200,00
€ que no estaven en el pressupost perquè no sabíem quan sortiria el programa, però si que tenim
sempre uns marges, unes esponges en el pressupost. En aquest cas, doncs sorgeixen del capítol
d'altres transferències de la Generalitat. Doncs aquests 16.200,00 € s'ha de fer una modificació
de crèdit per poder dur a terme aquestes accions.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup en els pressupostos em sembla molt que ens varem abstenir, però en aquest cas
concret com que es tracta de fer un favor entre cometes a la gent que ho necessita aplicant-hi
aquest programa de formació i treball on molta gent del poble hi pot estar inclosa i a més a més hi
estar inclosa i ja una motivació per aquest treball, nosaltres en aquest punt concret votarem a
favor.
Pren la paraula el senyor David Bohigfas:
Només afegir en aquest cas que a més a més de fer el favor a aquesta gent, que aquest és el
principal motiu, d'alguna manera també en traiem algun profit degut a que a menys cost, degut a
que són accions que venen subvencionades, doncs, podem fer unes quantes coses més que no
podríem fer amb el personal que tenim.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí,  però val més que se'n aprofiti gent que ho necessita. 
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí és el doble de benefici!
Pren la paraula la senyora alcaldessa que llegeix l' acord:

PRIMER.- Aprovar la modificació pressupostària del pressupost  2018 per crèdit extraordinari número
2/2018, finançada amb majors ingressos recaptats, el qual s’instrumenta en les  aplicacions pressu-
postàries dalt descrites.

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

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

A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Neus Moragas i Fontané i Jordi Pibernat Casas,
PAU (4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Esteve Callís Prat; CUP
(1): Sergi Riera Sau.

4.-



TEMA:    Inici  expedient  contractació servei  neteja  edificis  municipals  i  l’aprovació  dels  plecs
corresponents.

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

=»Antecedents

Atès que l’actual contracte de serveis de neteja dels edificis i dependències municipals subscrit

amb l’empresa CLECE, SA ja ha finalitzat i cal procedir a una nova contractació del servei atès que

l’Ajuntament no disposa de personal propi per portar a terme aquestes tasques.

S’han portat a terme els treballs previs per definir i concretar l’objecte del contracte en el plec de

prescripcions tècniques particulars, per tal de determinar les necessitats en termes d’esforç de

treball, freqüències i tasques necessàries per a cada edifici i instal·lació municipal.

S’han redactat els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir les condicions en

que es portarà a terme el procediment de contractació i la prestació del servei, pel període de tres

anys, amb possibilitat de tres pròrrogues anuals d’un any de durada cada una d’elles, i un valor

estimat de contracte de 1.062.487,53 euros IVA exclòs. 

Fonaments de dret

Així mateix, d’acord amb el que estableixen els articles 40 i 41 del TR de la Llei de Contractes del

Sector Públic, els actes d’aquest procediment estan subjectes a recurs especial en matèria de

contractació.

Per  raó  del  seu  import  aquest  contracte  està  sotmès  a  procediment  harmonitzat  de  la  Unió

Europea i els anuncis de licitació i adjudicació s’han de publicar en el Diari Oficial de la Unió DOUE.

Es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació dels serveis de neteja dels edificis i dependències

municipals  i  disposar  l'obertura  del  procediment  d'adjudicació  mitjançant  procediment  obert,

tramitació ordinària i procediment harmonitzat.

Segon.- APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques

que  han  de  regir  el  contracte  de  serveis  de  neteja  dels  edificis  i  dependències  municipals,

mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, tres anys, amb possibilitat de

tres pròrrogues anuals d’un any de durada cada una d’elles, i un valor estimat de contracte de

1.062.487,53  euros, IVA exclòs, essent el  cost màxim del contracte amb el 21% d’IVA inclòs,

142.845,55 euros/any.  El  valor  estimat  total  del  contracte,  IVA  exclòs  pel  període,  inclosa  la

pròrroga i les possibles modificacions previstes és de 1.062.487,53 euros.

Tercer.-  CONVOCAR  el  procediment  de  contractació  mitjançant  anuncis  al  tauler  d’edictes



municipal, al DOUE, BOE i BOP de Girona, i al Perfil de Contractant de la pàgina web municipal 

Quart.- AUTORITZAR les següents despeses, inclòs l’IVA vigent del 21 per 100, amb càrrec a les

aplicacions pressupostàries que figuren en la següent relació, per als exercicis de 2018 (1 de juliol,

o data d’inici de l'eficàcia del contracte si fos posterior, a 31 de desembre).

• 342 22700 «NETEJA PISCINA I PAVELLÓ»: 19.328,37 €

• 323 22700 «CONTRACTE NETEJA LLAR I ESCOLA»: 10.667,20 €

• 920 22700 «NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS»: 41.427,21 €

Cinquè.-  REQUERIR l’actual  contractista CLECE,  SA,  la continuïtat  de la prestació del  servei  de

neteja dels edificis municipals, fins a l’entrada en vigor de la nova contractació d’aquest servei.

Sisè.- Delegar a la Junta de Govern Local, la facultat de contractació d'aquest servei, actuant com a
òrgan  de  contractació,  inclosa  expressament  la  facultat  de  resoldre  els  recursos  de  reposició
interposats contra els actes dictats per l'òrgan delegat. No obstant això, el Ple es reserva la facultat
d'avocar en qualsevol moment l'esmentada competència tot i trobar-se en tràmit de debat al si de la
Junta de Govern Local.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Neus Moragas: 
Em penso  que  és  durant  el  mes  d'octubre  que  es  va  acabar  el  contracte  que  teníem  amb
C.L.E.C.E. i per tant tenia que sortir a licitació un nou contracte per tot aquest serveis. Abans de
fer-ho s'ha fet un estudi de tots els locals que volíem incloure  en aquest servei. S'han fet un estudi
sobre les freqüències les càrregues de treball i en base a aquest estudi doncs ha sortit el resultat
aquest. El pressupost és de 142.845,55 € anuals amb un contracte de 3 anys renovable a 3 anys
més, o sigui seria un total de 6. Per valorar-ho s'ha fet, sobre un màxim de 100 punts l'oferta
econòmica és demoraria en 60 punts, després hi hauria 40 punts que és donarien en les millores .
Aquestes millores seria que s'ofertés  una bossa d'hores addicional sense un cost addicional que
seria  de 275 hores  anuals  per  activitats  extraordinàries.  Després,  incrementar  la  neteja  dels
lavabos públics de la font del Canyo i de Can Cendra a 6 dies setmanals, ara són de 5 dies, Una
altra de les millores seria ofertar  també 400 hores més en una bossa d'hores que sortirien a un
preu base unitari encara que fossin hores festives o nocturnes. Després també, com a millores,
serien neteges trimestrals dels vidres de les sales del polivalent i del vapor de la Burés, tractament
anual de paviments del vapor de la Burés i de la sala del polivalent i també paviments de centres
que ho  requerissin.  Això  serien  40 punts.  També poden  haver-hi  modificacions  del  contracte
sempre  que  hi  haguessin  nous  espais  de  l'Ajuntament.  Doncs,  amb  això  es  podria  fer  una
modificació del contracte. Els espais que entrarien dintre d'aquesta licitació serien l'Ajuntament,
l'aparcament subterrani de la plaça de la vila, el pavelló d'esports, la piscina coberta, la piscina
descoberta l'estiu,camp de futbol, llar d'infants, escola Pompeu Fabra, Policia Local, els lavabos de
la F.E.V.E., Els lavabos de la Font del Canyo, Els lavabos de Can Cendra, el Vapor de la Burés i la
sala Polivalent. Aquests serien els que entrarien, en principi no hi entrarien el que és la Biblioteca i
la Llar de Jubilats. Aquests espais els continuaria fent personal de l'Ajuntament.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Nosaltres, voldríem preguntar si s'ha valorat o és valorarà la possibilitat de municipalitzar aquesta
acció. 
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
S'ha valorat  indirectament  quan  es  municipalitza  el  servei  habitualment  costa  més diners  en
aquest tipus de servei i augmenten les dificultats de coordinació i baixa normalment la satisfacció.



Per tan el que s'ha establert i es continuarà fent la externalització que hi ha fins a la data i per això
s'ha presentat aquest contracte de 3 anys, més 1, més 1, més 1.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres en principi no hem tingut temps de mirar-nos aquest ple que ens va arribar ahir al
vespre. Suposo que els tècnics del Consell Comarcal estan avesats en aquest tipus de propostes i
contractes.  Sembla ser  que la concessió seria per  tres anys,  més tres de prorrogables no?,  i
sembla ser que cada any l'import és de 142.845,55 €. Això multiplicat per 6 surt 853.073,30 € i
quan és diu que es vol arribar fins a 1.062.487.53€?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
En aquest cas,  és el  valor estimat del  contracte,  el  que està permès i  seguint el  que ens ha
comentat la nostra interventora, és augmentar el servei fins a un 50%. No vol dir que ho fem, sinó
que és tenir aquest marge perquè si hi han nous espais i es poden incrementar serveis, en aquest
cas s'incrementaria fins aquest tope que tenim legal.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
La diferència  quasi són de 200.000 €.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
No, no,  la diferencia és important,  a més hem de considerar  que 1.062.000 és sense  I.V.A.
mentre la xifra que comentava, senyor Espinet, era amb I.V.A. Inclòs. Per això, és més alta.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hem vist,  com  ha  dit  la  regidora  que  no  hi  havia  la  biblioteca  que  ho  faria  el  personal  de
l'Ajuntament. Després hem vist que el local dels escoltes tampoc hi entra no. La neteja?
Pren la paraula la senyora Neus Moragas:
En principi no.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, la sala Santa Magdalena?
Pren la paraula la senyora Neus Moragas:
La Sala Santa Magdalena, entraria dins la borsa aquesta d'hores.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Val, això que és a més a més. Després, el  que fa referència als lavabos del  magatzem de la
brigada allà a les naus Burés, també hi podria entrar?
Pren la paraula la senyora Neus Moragas:
Ho fa el personal de la brigada.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, els espais de la Caixa, ja no seran de l'Ajuntament?
Pren la paraula la senyora Neus Moragas:
No?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Des del mes de gener ja no ho son.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, allà on posa els espais annexos a la relació de centres no ho veiem que posi piscina
descoberta, només posa piscina coberta. Els metres quadrats de superfície són 575, no se si no
s'ha acabat d'incloure aquí.
Pren la paraula la senyora Neus Moragues:
Els annexes, de quin punt això.
Pren la paraula el senyor  Josep Casadellà:
Piscina coberta i piscina d'estiu.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
La neteja d'aquests llocs és el mateix.



Pren la paraula el senyor  Pere Espinet:
L'espai de fora, perquè aquí hi ha espai interior i exterior.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Això ho fa la brigada.
Pren la paraula la senyora Neus Moragas:
Ho fa la brigada.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No obstant això, com que és inici d'expedient nosaltres en aquest cas ens abstindrem a la hora de
votar.

Pren la paraula la senyora alcaldessa que llegeix l'acord:
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació dels serveis de neteja dels edificis i dependències

municipals  i  disposar  l'obertura  del  procediment  d'adjudicació  mitjançant  procediment  obert,

tramitació ordinària i procediment harmonitzat.

Segon.-  APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques

que  han  de  regir  el  contracte  de  serveis  de  neteja  dels  edificis  i  dependències  municipals,

mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, tres anys, amb possibilitat de

tres pròrrogues anuals d’un any de durada cada una d’elles, i un valor estimat de contracte de

1.062.487,53  euros, IVA exclòs, essent el  cost màxim del contracte amb el 21% d’IVA inclòs,

142.845,55 euros/any.  El  valor  estimat  total  del  contracte,  IVA  exclòs  pel  període,  inclosa  la

pròrroga i les possibles modificacions previstes és de 1.062.487,53 euros.

Tercer.- CONVOCAR  el  procediment  de  contractació  mitjançant  anuncis  al  tauler  d’edictes

municipal, al DOUE, BOE i BOP de Girona, i al Perfil de Contractant de la pàgina web municipal 

Quart.-  AUTORITZAR les següents despeses, inclòs l’IVA vigent del 21 per 100, amb càrrec a les

aplicacions pressupostàries que figuren en la següent relació, per als exercicis de 2018 (1 de juliol,

o data d’inici de l'eficàcia del contracte si fos posterior, a 31 de desembre).

• 342 22700 «NETEJA PISCINA I PAVELLÓ»: 19.328,37 €

• 323 22700 «CONTRACTE NETEJA LLAR I ESCOLA»: 10.667,20 €

• 920 22700 «NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS»: 41.427,21 €

Cinquè.- REQUERIR l’actual contractista CLECE, SA, la continuïtat de la prestació del servei de
neteja dels edificis municipals, fins a l’entrada en vigor de la nova contractació d’aquest servei.

Sisè.- Delegar a la Junta de Govern Local, la facultat de contractació d'aquest servei, actuant com a
òrgan  de  contractació,  inclosa  expressament  la  facultat  de  resoldre  els  recursos  de  reposició
interposats contra els actes dictats per l'òrgan delegat. No obstant això, el Ple es reserva la facultat
d'avocar en qualsevol moment l'esmentada competència tot i trobar-se en tràmit de debat al si de la
Junta de Govern Local.«=

VOTACIONS:

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable  



A favor (7): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Neus Moragas i Fontané i Jordi Pibernat Casas, 
Abstencions (4): PAU (4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Esteve
Callís Prat;
En Contra (1): CUP (1): Sergi Riera Sau.

5.-

TEMA:  Sol·licitud  de  la  pròrroga  del  conveni  amb el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies per a la prestació del servei del Centre de Dia per l’any 2019 .

Vist la proposta presentada per la regidora Sra. Marta Triadó Margarit, que literalment diu:

=»Antecedents 

Vist que en data 7 de juliol de 2015 l'Ajuntament va aprovar en Sessió ordinària de Ple el conveni
de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i el Departament de Benestar Social i Família subrogat
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la prestació del servei del Centre de Dia.

Vist  que  l'1  de  desembre  de  2015  aquest  Ajuntament  va  signar  el  conveni  de  col·laboració
interadministrativa  amb  el  Departament  de  Benestar  Social  i  Família  de  la  Generalitat  de
Catalunya, per a la prestació del servei del Centre de dia “Molí de Cuc” per a gent gran depenent,
d'aplicació de l'1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2016.

Vist que en data 1 de desembre de 2016 es va signar la pròrroga per l'exercici 2017.

Vist que en data  12 de desembre de 2017 es va signar la pròrroga per l’exercici 2018.

Vist que es necessari signar la pròrroga del conveni per a la prestació durant l'any 2019 d'acord
amb les instruccions rebudes del Servei de Recursos Aliens de la Direcció General de la Protecció
Social.

Fonaments de dret

-Article 47 de la LLei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic de les administracions públiques.

- L'Article 41 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, dels Serveis Socials 

Proposta de resolució

La regidora de l'Àrea de Benestar Social, Marta Triadó Margarit, proposa al Ple el següent

ACORD:

Primer.- Sol·licitar,  a la  Direcció General  de Protecció Social  del  Departament  de Treball,  Afers
Social i Famílies,  la pròrroga del conveni de col·laboració per la prestació del servei de 15 places
del Centre de Dia, des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2019.

Segon- Autoritzar  l'alcaldessa  per  a  la  signatura  de  tots  els  documents  necessaris  per  a  la
consecució del present acord. 

Tercer.- Comunicar-ho al servei de Recursos Aliens de la Direcció General de Protecció Social  del



Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i als serveis municipals d'Intervenció.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
L'Ajuntament com bé sabeu te signat un conveni amb la Generalitat per les places concertades
del Centre de Dia Molí de Cuc. Aquest conveni s'ha de renovar anualment i per aquestes dates és
el que toca fer.

Pren la paraula la senyora alcaldessa que llegeix l'acord:
Primer.- Sol·licitar,  a la  Direcció General  de Protecció Social  del  Departament  de Treball,  Afers
Social i Famílies,  la pròrroga del conveni de col·laboració per la prestació del servei de 15 places
del Centre de Dia, des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2019.

Segon- Autoritzar  l'alcaldessa  per  a  la  signatura  de  tots  els  documents  necessaris  per  a  la
consecució del present acord. 

Tercer.- Comunicar-ho al servei de Recursos Aliens de la Direcció General de Protecció Social  del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i als serveis municipals d'Intervenció.«=

VOTACIONS:

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

A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Neus Moragas i Fontané i Jordi Pibernat Casas,
PAU (4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Esteve Callís Prat; CUP
(1): Sergi Riera Sau.

6-

TEMA: Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 4t trimestre 2017.

Es dona compte al Ple del present document, i els regidors en resten assabentats.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Avui com que no hi ha la Leo, per causes de la climatologia, doncs, en aquest cas us ho exposo jo.
El primer tema és l'informe de seguiment del Pla d'Ajust que ha fet la mateixa Leo, la interventora,
aquí, es posa de manifest que les dades del quart trimestre encara que en fase d'estimació ja que
encara no disposem de la liquidació definitiva. En aquest cas és posa de manifest que hi ha  una
contenció en les despeses corrents que la previsió de tancament és situa a 3,5 milions, quan la
previsió en el quadre de despeses corrents  per al 2017 era de 4,1 milions. La xifra de despeses
financera era similar a la prevista, però a canvi les inversions s'han executat en 0,65 milions, xifra
no  prevista  en  el  pla  però  que  bona  part  bé  finançada  per  les  transferències  d'altres
administracions, el Pla de barris, bàsicament. Pel que fa als ingressos, estan una mica per sota
del previst en el pla d'ajust. En quant a la previsió d'endeutament a  31 de desembre de 2017 la
xifra és notablement inferior a la prevista en el pla d'ajust. En el pla d'ajust era previst 4,077.000
€. i el tancament ha estat de 3.084.000 milions d'€. Fins aquí, l'informe del Pla d'Ajust.



7.-

TEMA: Donar compte de les execucions trimestrals 4t trimestre 2017 LO 2/2012.

Es dona compte al Ple del present document, i els regidors en resten assabentats.

Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Amb les execucions trimestrals continuem amb fase d'estabilitat i les dades que la mateixa Leo
m'ha fet arribar els ingressos previstos a finals d'any són de 5.034.000€. La despesa no financera
de 3.877.000€, hi han ajustos per 165.000 €. i per tant la capacitat en aquest cas està per sobre
del 1.000.000 €. Per tant complim amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 

8.-

TEMA:  Donar  compte del  informes trimestrals  del  4t trimestre  de 2017 de la Llei  Morositat  i
Període Mitjà de pagaments.

Es dona compte al Ple del present document, i els regidors en resten assabentats.

Pren la paraula el senyor David Bohigas :
Pel que fa a  execució de despeses, també estem per sota de les previstes. La previsió és de acabar
amb 388,  quan  la  previsió  estava  a  460 i  finalment  el  període mig  de  pagament  de  cares  a
proveïdors que també estem complint. El quart trimestre hem realitzat pagaments per 709.304,96 €.
El ràtio d'operacions pagades està a 093 per tant vol dir que estem pagant més aviat que el que la
Llei ens obliga. Les operacions pendents estan a 17,64 dies per sota del que ens obliga la llei i
l'import pendent és de 265.000 €. El període mig de pagament a proveïdors total és de -5,48 per tant
complim amb tots els ràtios que se'ns demana.

10.-

TEMA:  Aclariment en relació a la sol·licitud de modificació registral, passant de 25 a 35 places
totals de centre de dia i sol·licitud d'ampliació del nombre de places públiques, passant de 15 a
25.

Vist la proposta presentada per la regidora Sra. Marta Triadó Margarit, que literalment diu:

=»Antecedents 

Vist que en data 7 de juliol de 2015 l'Ajuntament va aprovar en Sessió ordinària de Ple el conveni
de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
per a la prestació del servei del Centre de Dia.

Vist  que  l'1  de  desembre  de  2015  aquest  Ajuntament  va  signar  el  conveni  de  col·laboració
interadministrativa amb el Departament de Benestar Social i Família, ara  Departament  de Treball,
d'Afers socials i Família de la Generalitat de Catalunya, per a la prestació del servei del Centre de
dia “Molí de Cuc” per a gent gran depenent, d'aplicació de l'1 de gener fins el dia 31 de desembre



de 2016, el qual es prorroga anualment.

Vist l’acord del Ple en sessió ordinària de 28 de març de 2017 en el que s’acorda sol·licitar a
l’ICASS l’ampliació de places al Centre de Dia, en el qual no queda prou clar que l’Ajuntament
sol·licita ampliar les places a 35 usuaris per donar cobertura a 25 places públiques i 10 privades.

Fonaments de dret

-Article 47 de la LLei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic de les administracions públiques.

- L'Article 41 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, dels Serveis Socials 

Proposta de resolució

La regidora de l'Àrea de Benestar Social, Marta Triadó Margarit, proposta el següent acord al Ple:

Primer.- Sol·licitar al registre d’entitats, serveis i establiments socials la modificació de la capacitat
registral diürna del centre de Dia «El Molí de Cuc» per disposar de 35 places totals.

Segon.- Sol·licitar, al Departament de Treball, Afers Social i Famílies, l'ampliació de 10 places més
públiques, passant de 15 actuals a 25.

Tercer- Autoritzar  l'alcaldessa  per  a  la  signatura  de  tots  els  documents  necessaris  per  a  la
consecució del present acord. 

Quart..- Comunicar-ho al servei de Recursos Aliens de la Direcció General de Protecció Social  del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i als serveis municipals d'Intervenció.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Això, ja ho varem aprovar en un ple però sembla ser que per la Generalitat no és prou clar el que
varem demanar i ara ens han demanat que ho clarifiquem, bé és això. Que volem passar de 25 a 
35 places totals i de 15 a 25 places públiques. 
Pren la paraula la senyora alcaldessa que llegeix l'acord:
Doncs, és molt clar, esperem que aquesta vegada no tingui més requeriments. Per tant llegim
l'acord.
Primer.- Sol·licitar al registre d’entitats, serveis i establiments socials la modificació de la capacitat
registral diürna del centre de Dia «El Molí de Cuc» per disposar de 35 places totals.

Segon.- Sol·licitar, al Departament de Treball, Afers Social i Famílies, l'ampliació de 10 places més
públiques, passant de 15 actuals a 25.

Tercer- Autoritzar  l'alcaldessa  per  a  la  signatura  de  tots  els  documents  necessaris  per  a  la
consecució del present acord. 

Quart..- Comunicar-ho al servei de Recursos Aliens de la Direcció General de Protecció Social  del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i als serveis municipals d'Intervenció.

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

A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó



Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Neus Moragas i Fontané i Jordi Pibernat Casas,
PAU (4): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol i Esteve Callís Prat; CUP
(1): Sergi Riera Sau.

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 accidental, en dono fe. 

El Presidenta, La secretària accidental,

Astrid Desset Desset Sandra  Vila LLapart


	Atès que l’ajuntament ha de subscriure el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i formació (Resolució TSF/2162/2017).
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