ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI
Número: 4/2018
Caràcter: ordinària
Data: 29.05.2018
Horari: de 20:00 a 21:00 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

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

Sra. Sandra Pinos Martínez, secretària
Sra. Leonor Martínez Lacambra, Interventora

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, número 3 de 10 d’abril de 2018.
2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del 190 al 325 de 2018.
3.- Derogació de l’ordenança de requisits formals en el procés d’empadronament i aprovació
del modelatge.
4.- Aprovació de la compatibilitat laboral de la tècnica informàtica.
5.- Modificació de la plantilla per amortització de dues places i creació de dues més.
6.- Aprovació del contracte d’arrendament d’unes finques patrimonials per la implantació d’un
dipòsit de gas.
7.- Modificació número 11 per suplement de crèdit..
8.- Ratificar el Decret 329 d’amortització del crèdit ICO
9.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 1r trimestre 2018.
10.- Donar compte de les execucions trimestrals 1r trimestre 2018 LO 2/2012.
11.- Donar compte del informes trimestrals del 1 r Trimestre de 2018 de la Llei Morositat i
Període Mitjà de pagaments.
12.- Donar compte de l’aprovació per JGL de 17.05.18 de la certificació 6 de l’actuació 1 de
projecte millora del nucli antic (Pla de barris).
13.- Assumptes Urgents.
14.- Precs i preguntes

1.-

TEMA: Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Un cop llegida l’acta, la número 3 de 5 d’abril de 2018, s'aprova per unanimitat dels presents.
2.TEMA: Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria
S'informa que han estat a la disposició dels regidors els decrets dictats per l'Alcaldia des de

l'ultima convocatòria, del número 190 de fins al número 325 de 2018.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En aquest punt es dona compte dels decrets dictats en la passada convocatòria que són del
decret 190 fins el 325 i seguint la tònica dels altres plens esmentem solament els decrets més
rellevants. El 232 de 13 d'abril es va aprovar una borsa de treball de categoria tècnic
d'enginyeria per l'Ajuntament d'Anglès, que tindrà vigència de dos anys i el decret següent va
ser nomenar funcionari interí el senyor Xavier Serra Serinyà que ocupa el lloc de tècnic
superior d'enginyeria sub grup A1, que ocupa la plaça d'aquesta casa, com sabeu és va fer un
concurs selectiu i ell el va guanyar. El següent és el 234 del 16 d'abril, és va iniciar l'expedient
per la pre-elecció i l'aprovació del reglament intern del Centre de Dia i per tant substitueix la
comissió d'estudi per lògica. Un altre és el 241 de 17 d'abril que es relatiu a l’obtenció d'una
administrativa, com sabeu hi ha a la plantilla, un lloc vacant d'administratiu o administrativa,
la persona que ocupi aquest lloc, a l'àrea d'urbanisme aviat hi haurà una persona que agafarà
la prejubilació, no hi ha relleu i per tant, s'ha trobat una persona del poble que ocupa aquest
mateix lloc i la mateixa categoria i lloc de titulació que s'ha de cobrir i té experiència en
urbanisme. Aquesta persona ha mostrat la seva voluntat d'ocupar aquest lloc de treball com
administrativa en comissió de serveis pel màxim de dos anys. Simplement esmentar-ho. El
244, de 19 d'abril fa referència a les obres del hotel d'entitats. S'ha trobat una biga de fusta
que calia reemplaçar per complir amb la normativa d'incendis, com que no estava previst en
el projecte, l’arquitecta tècnica ha requerit al director d'obres que presenti la valoració
d'aquesta modificació. El 276 del 30 d'abril fa referència al atorgament de contractes que
preveu licitar. No, perdó, és la d'encàrrec del sauló per a la plaça dels «Palillos» i de la Font
del Canyo. Com sabeu la nova llei de contractes preveu que s'ha de licitar tots els paquets
d'actuacions que tinguis previst en el teu municipi, evitar fraccionar-ho. Nosaltres tenim
diverses zones al poble on hi ha sauló hi surten basses quan plou, per tant els serveis tècnics
ja tenen l'encàrrec de dur-ho a terme per tot el poble durant dos anys. Però hi havia una
actuació urgent a fer a la plaça dels «Palillos» que estava molt malament i a l'entrada del
Canyo. Això, s'ha fet per 1.659,00 € més I.V.A. El 280 és un contracte menor per la poda dels
arbres de Can Cendra, ja va sortir en alguns plens. Hi havia algun Cedre que tenia la punta
absolutament podrida i s'ha eliminat. El 284 de 4 de maig , és la incoació de expedient de
ruïna de l'immoble de la plaça de la Rutlla 9 . S'implement s'ha avisat als propietaris perquè
enderroquin l'immoble, tenen 60 dies per l'inici de les obres i un termini d'acabament de 30
dies des del inici de les obres. Després, el 282 del 7 de maig és la presentació d'una
subvenció. La Diputació de Girona en l'àmbit de restauració, la conservació d'immoble
d'interès patrimonial ens ha donat 21.700 € i s'implement s'accepta. S'accepta també un altre
que és la del programa de suport a projectes singulars per desenvolupament econòmic i
finalment, l'últim decret a destacar és el 322 que fa referència a les franges perimetrals de
protecció per a incendis forestals que com sabeu ja se'n va estar parlant en l'últim ple. És una
licitació que es va dur a terme i el que es demana, abans s'obrien els sobres, ara ja és fa tot
en digital. Va sortir guanyadora l'empresa de contractes …… amb un pressupost de 9.084,40
€. Això, són els decrets més rellevants.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Només una puntualització, a l'ordre del dia posa del 190 al 235, suposo que hi hagut
alguna ...
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
S'ha equivocat la administrativa. S'informa que han estat a la disposició dels regidors els
decrets dictats per l'Alcaldia des de l'ultima convocatòria, del número 190 de fins al número
325 de 2018.

3.TEMA: Derogació de l’ordenança de requisits formals en el procés d’empadronament i
aprovació del modelatge
Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
=»Antecedents
Vist l'informe emès per la secretària municipal de data 24 de maig de 2018 on es posa de
manifest, entre d'altres aspectes, els següents:
Atès que en el BOP de Girona número 118, de 14 de juny de 2007 surt publicat el text íntegre
de l'Ordenança de requisits formals en el procés d'empadronament.
El contingut de la citada ordenança exigeix la presentació de tot un seguit de requisits per
l'empadronament.
Tenint en compte que al BOE número 71 de 24 de març de 2015 es va publicar la Resolució
de 16 de març de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i
de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i
les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró
municipal. On s'explicita els requisits per formalitzar els empadronaments.
És per tot això, que tenint en compte que existeix una Resolució de l'òrgan competent on es
detallen les instruccions tècniques sobre gestió del padró municipal no és adequat que
l'Ajuntament d'Anglès encara mantingui en vigor l'ordenança anteriorment citada.
Per tot això es proposa la seva derogació.
Cal l'aprovació pel Ple de la Corporació de la derogació amb el mateix procediment que
s'utilitza per l'aprovació de les ordenances.
D'altra banda es proposa l'aprovació formal del modelatge confeccionat per la TAG municipal
arran de la Resolució de 2015 en relació a la gestió del padró municipal.

Per tot això es PROPOSA AL PLENARI MUNICIPAL:
PRIMER.- Aprovar inicialment la derogació de l'ordenança de requisits formals en el procés
d'empadronament del municipi d'Anglès que consta publicada al BOP de Girona número 118
de 14 de juny de 2007.

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 de requisits formals en el procés
d'empadronament del municipi d'Anglès que consta publicada al BOP de Girona número 118
de 14 de juny de 2007 que ara s'aprova inicialment la seva derogació, quedarà derogat
definitivament, i es procedirà a l'anunci de la derogació definitiva, en el Butlletí Oficial de la
Província, d'acord amb el que preveu l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local.
QUART.- Aprovar el modelatge sobre la gestió del padró municipal arran de la nova
normativa:

1)
Autorització per fer el tràmit d’empadronament de terceres persones
Dades de la persona interessada
Nom i cognoms:
correu electrònic:
Document identificatiu:
Domiciliat/da a:
Municipi:

Autoritzo, sota la meva responsabilitat, a
Nom i cognoms:
Document identificatiu:
Domiciliat/da a:
Municipi:

A fer tràmits necessaris per a l’empadronament a l’Ajuntament d'Anglès
SI

NO

Dono el meu consentiment a l’Ajuntament d'Anglès per a comprovar les
dades pertinents, per aquesta tramitació als fitxers que correspongui.

SI

NO

Autoritzo a l'Ajuntament d'Anglès a utilitzar aquestes dades per rebre informació
rellevant en relació als serveis que presta el municipi.

Anglès, ___ d ___________ de 20___

Signatura,______________________________________________________

Documents que cal aportar:
- Document identificatiu original de la persona interessada.
- Document identificatiu original de la persona autoritzada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament d'Anglès
únicament per a la resolució d’aquesta tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació,
cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament
d'Anglès.
2)
Sol·licitud d'exclusió de persones del padró municipal
Sol·licitant:
Nom i cognoms
correu electrònic
Document identificatiu
Domiciliat/da a:
Municipi:

Representant:

Nom:
Document identificatiu:

Exposo
Que com a titular de l’habitatge de l’adreça

DEMANA l’exclusió del Padró Municipal d’Habitants de les persones que figuren a la relació i que NO
RESIDEIXEN actualment en aquest habitatge:

Relació de persones a excloure del padró municipal
Totes les persones empadronades excepte:
Les següents persones:
COGNOMS, NOM

DNI, passaport o targeta de residència (a omplir
per l'Ajuntament d'Anglès)

SI

NO

Autoritzo a l'Ajuntament d'Anglès a utilitzar aquestes dades per rebre
informació rellevant en relació als serveis que presta el municipi.

Anglès, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura,

Veracitat de la documentació aportada
La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats,

d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud
expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament d'Anglès.

3)
AUTORITZACIÓ PER EMPADRONAR UN/A MENOR D'EDAT
Dades del pare, mare o tutor/a que autoritza
Nom i cognoms
correu electrònic
Document identificatiu
Domiciliat/da a
Municipi

Autoritzo, sota la meva responsabilitat, el/la menor
Nom i cognoms
Document identificatiu

A que s’empadroni amb (pare, mare o tutor/a)
Nom i cognoms
Document identificatiu
Domiciliat a

SI

NO

Autoritzo a l'Ajuntament d'Anglès a utilitzar aquestes dades per rebre
informació rellevant en relació als serveis que presta el municipi.

Anglès, ___ d ___________ de 20___
Signatura,

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud
expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament d'Anglès.
4)
Autorització a terceres persones per a consultar/accedir a les meves dades
personals
Dades de les persones interessades1
Nom

Cognoms

NIF/NIE/PASSAPORT

Signatura

Autoritzo a
Nom i cognoms
Domiciliat a
Document identificatiu
En qualitat de

A consultar /accedir a les dades que consten en el Padró
Amb la finalitat de ___________________________________________________________________

SI

NO

Autoritzo a l'Ajuntament d'Anglès a utilitzar aquestes dades per rebre
informació rellevant en relació als serveis que presta el municipi.

I perquè consti el meu consentiment, signo aquesta autorització, a la qual adjunto la

documentació

necessària per verificar la meva identitat i signatura.

Anglès, ___ d ___________ de 20___

Documents que cal aportar:
- Fotocòpia del document identificatiu de les persones interessades
- Document identificatiu original de la persona autoritzada

________________________________________________________________

1 Persones majors d’edat o emancipades que estan empadronades en el domicili

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud
expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament d'Anglès.

5)
Autorització per a empadronar en un habitatge aliè

Dades de la persona que autoritza
Nom i cognoms
correu electrònic
Document identificatiu
Domiciliat/da a
Municipi
En qualitat de

...Propietari/ària

.... Llogater/a

... Apoderat/da

...usufructuari/ària

Autoritzo sota la meva responsabilitat, a la o les persones següents:
Document identificatiu:
Document identificatiu:
Document identificatiu:
Document identificatiu:
Document identificatiu:

Per tal que al donar-se d’alta en el Padró Municipal d’Habitants d'Anglès, facin constar com a domicili
l’habitatge situat a

del que sóc el/la titular, la qual cosa justifico adjuntant documentació. A fer tràmits necessaris per a
l’empadronament a l’Ajuntament d'Anglès

SI

NO

Dono el meu consentiment a l’Ajuntament d'Anglès per a comprovar les
dades pertinents, per aquesta tramitació als fitxers que correspongui.

SI

NO

Autoritzo a l'Ajuntament d'Anglès a utilitzar aquestes dades per rebre informació
rellevant en relació als serveis que presta el municipi.

Anglès, ___ d ___________ de 20___

Signatura,

Documents que cal aportar:
- Document identificatiu de la persona autoritzant.
Autoritza presencialment

Aporten document identificatiu original

- Documentació original acreditativa de la titularitat de la vivenda vigent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud
expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament d'Anglès o al registre telemàtic habilitat al web
www.angles.cat.

Referències legislatives a tenir en compte
Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, per la qual s’aprova el codi penal que
disposa en el capítol II secció I de les falsedats documentals, articles 390 i 392.
Capítol II: De les falsedats documentals
Secció 1a: De la falsificació de documents públics, oficials i mercantils i dels despatxos transmesos per
a serveis de telecomunicació.
Art. 390:
1. Serà castigat amb les penes de presó de tres a sis anys, multa de sis a vint-i-quatre mesos, i
inhabilitació especial per un període de dos a sis anys, l’autoritat o el funcionari públic que, en l’exercici
de les seves funcions, cometi falsedat:
- 1r. Alterant un document en algun dels seus elements o requisits de caràcter essencial.
- 2n. Simulant un document en tot o en part, de manera que indueixi a error sobre la seva
autenticitat.
- 3r. Suposant en un acte la intervenció de persones que no l’han tingut o atribuint, a aquelles
que hi ha

intervingut, declaracions o manifestacions diferents d’aquelles que hagin fet.

- 4t. Faltant a la veritat en la narració dels fets.
2. Serà castigat amb les mateixes penes que les assenyalades en l’apartat anterior el responsable de
qualsevol confessió religiosa que incorri en alguna de les conductes descrites en els números
anteriors, respecte d’actes i documents que puguin produir un efecte en l’estat de les persones o en
l’ordre civil.
Art. 392: El particular que cometi, en un document públic, oficial o mercantil, alguna de les falsedats
descrites en els tres primers números de l’apartat 1 de l’article 390 ha de ser castigat amb les penes
de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos.

Article 107 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de població i demarcació territorial.
La negativa dels espanyols i estrangers que visquin en territori espanyol a formalitzar els fulls
d’inscripció padronal, la manca de firma en aquests, les omissions o falsedats produïdes en els
esmentats fulls o en les sol·licituds d’inscripcions, així com l’incompliment de la resta d’obligacions
provinents dels preceptes anteriors amb relació l’empadronament, seran sancionats per l’alcalde
conforme a l’article 59 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, sense perjudici de qualsevol
altra classe de responsabilitat que s’escaigui.
Els pares/mares dels de les menors d’edat o incapacitats, o els seus tutors/res o, si és el cas, els
residents majors d’edat amb els quals habitin respondran de l’incompliment de les obligacions
indicades i de les omissions i falsedats produïdes en els fulls d’inscripcions o en les sol·licituds amb
relació aquests menors.

6)
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROGENITOR PER A LA INSCRIPCIÓ O CANVI DE
DOMICILI DE MENORS NO EMANCIPATS EN EL PADRÓ MUNICIPAL

Dades del pare, mare o tutor/a que autoritza
Nom i cognoms
correu electrònic
Document identificatiu
Domiciliat/da a

Municipi

Als efectes de realitzar la inscripció padronal o el canvi de domicili, segons consta en la fulla padronal
que s'adjunta, respecte els meus fills menors d'edat, que a continuació es relacionen:
Nom i cognoms

Document identificatiu

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
•
•
•

Que ostento la guarda i custòdia dels menors esmentats anteriorment.
Que disposo de capacitat legal suficient per dur a terme la inscripció padronal o convi de
domicili.
Que no em trobo incurs en els supòsits de fet previstos en els articles 103.1 a c) 3, o 158.3º c) 4
del Codi Civil. Així mateix, resto assabentat que de la inexactitud, falsetat o omissió en el
contingut d'aquesta declaració o en les dades o documents que adjunto, podrà donar lloc a les
responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguin, i que en cas de comprovarse que els menors inscrits no resideixen en el domicili, s'instruirà un expexdient de baixa per
inscripció indeguda, o si s'escau, el canvi de domicili en el Padró, sense perjudici de les
restants responsabilitats que procedeixin.

SI

NO

Autoritzo a l'Ajuntament d'Anglès a utilitzar aquestes dades per rebre
informació rellevant en relació als serveis que presta el municipi.

Anglès, a ____ de ______________ de 20__
Signat.-

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud
expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament d'Anglès o al registre telemàtic habilitat al web
www.angles.cat.
Aclariments:

1. En cas de no disposar de DNI / NIE, es farà constar algun dels Documents d'acreditació de la
identitat als que es refereix l'art. 16.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
2. Veure Nota 1.
3. Art. 103.1º c) del Codi civil: “Admitida la demanda, el juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges
aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes: 1º...Cuando exista
riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por terceras personas podrán
adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las siguientes: c) Sometimiento a autorización
judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor”
4. Art. 158.3º c) del Codi Civil: “El juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o
del Ministerio Fiscal, dictará: 3º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos
menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular las siguientes: c)
Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.

7)
Autorització per sol·licitar volants/certificats d’empadronament
de terceres persones
Dades de la persona interessada
Nom i cognoms
correu electrònic
Document identificatiu
Domiciliat/da a:
Municipi:

Autoritzo, sota la meva responsabilitat, a
Nom i cognoms
Document identificatiu
Domiciliat/da a:

Municipi:

A obtenir un volant/certificat d’empadronament a l’Ajuntament d'Anglès.
SI

SI

NO

Dono el meu consentiment a l’Ajuntament d'Anglès per a comprovar les
dades pertinents per aquesta tramitació als fitxers que correspongui.

SI

SI

NO

Autoritzo a l'Ajuntament d'Anglès a utilitzar aquestes dades per rebre
informació rellevant en relació als serveis que presta el municipi.

Anglès, ___ d ___________ de 20___

Signatura,

Documents que cal aportar:
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Document identificatiu original de la persona autoritzada.

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud
expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament d'Anglès o al registre telemàtic habilitat al web
www.angles.cat.

8)
Sol·licitud de certificat d'empadronament

Certificació que acredita qualsevol dada que consta en el padró municipal d'habitants d'Anglès
Observacions:
Els certificats que s'expedeixen són:
•

d'empadronament

•

de convivència

•

de residència al municipi

•

de convivència amb la persona difunta fins a la defunció

•

històric d'empadronament

Si en qualsevol dels certificats han de constar les dades personals d'una tercera persona, el
tràmit s'haurà de fer presencialment, ja que cal aportar el consentiment d'aquestes per escrit. Si es vol
fer telemàticament es podran veure les dades de la persona interessada però no les de terceres
persones.
Legislació
•

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

•

Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD
994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats
que contenen dades de caràcter personal.

•

Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).

•

Resolució del 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la Resolució de
30 de gener de 2015, de la Presidenta de l'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció
General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals,
sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió de padró municipal.

•

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Més informació
Autorització per sol·licitar volants/certificats d'empadronament
Autorització per consultar/accedir a les meves dades personals a terceres persones

9)
Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants

1.- DOCUMENT IDENTIFICATIU
•

DNI, passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent)

•

Fotocòpia del document identificatiu, sempre que vagi acompanyat per la denúncia formulada
davant de la Policia i amb la sol·licitud de renovació del mateix, sempre que aquesta sol·licitud
suposi pròrroga de validesa.

•

Permís de conduir espanyol, havent d'acreditar les dades obligatòries que no consten en el
mateix (sexe, nacionalitat i lloc de naixement), mitjançant un altre document.

•

La cèdula d'inscripció per aquells que no tenen nacionalitat (apàtrides).

•

Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels
seus o de les seves titulars o per organitzacions internacionals.

•

Els documents provisionals d'identitat de les persones sol·licitants d'asil. No són vàlids els
documents provisionals en els que s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit
la petició.

•

Documents d'identitat expedits per la Secretaria d'Estat de les Institucions Penitenciàries per a
les persones recloses en les que apareixen un número d'identificació, foto i empremta dactilar.

•

Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri
d'Assumptes exteriors i Cooperació.
Persones de unió europea:

•

Passaport o targeta d'identificació del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central
d'Estrangers, si s'escau.

•

Persones no espanyoles dels actuals països de la UE, majors de 16 anys hauran d'omplir un
imprès de voluntat de vot per les eleccions que hi tingui dret. Si volen canviar la intenció de
voluntat de vot al cens també s'ha comunicar a l'Ajuntament.
Menors d'edat:

•

Espanyols: DNI (obligatori a partir dels 14 anys), llibre de família, certificat de naixement o
resolució de la inscripció de naixement.

•

Estrangers nascuts a Espanya: llibre de família, certificat de naixement o resolució de la
inscripció de naixement (només durant 3 mesos des del seu naixement), passaport, NIE,
targeta d'identitat dels països de la Unió Europea i altres documents admesos.

•

Estrangers no nascuts a Espanya: passaport, NIE, targeta d'identitat pels països de la Unió
Europea i altres documents admesos.

2.- Document acreditatiu de l'habitatge (originals i sense esmenes):
•

Escriptura de compravenda /usdefruit/acceptació herència

•

Factura actual d'aigua, llum, o gas del domicili

•

Contracte de lloguer + del darrer rebut de lloguer, en el que ha de constar obligatòriament:
◦ nom de la persona propietària del pis i data o mensualitat,

◦ nom de la persona llogatera o adreça del pis o casa llogada.
En el cas de no ser la persona titular de l'habitatge:
•

Permís presencial de la persona titular amb el seu document identificatiu original.

•

Autorització signada per la persona titular i document identificatiu original.

•

En casos excepcionals, informe favorable dels serveis socials.
Si ho tramiten terceres persones (tot):

•

Autorització signada per la persona interessada

•

Document d'identitat de qui realitza el tràmit (original i vigent)

•

Document d'identitat de la persona interessada (original i vigent)
Si l'habitatge és propietat d'una societat:

•

Poders que acreditin que la persona que autoritza l'empadronament representa legalment la
societat. Si l'autoritzant representa la societat en el contracte, no caldrà aportar els poders.
Si s'empadrona en una fonda o hotel o allotjament col·lectiu,

•

Cal un document original del centre o equipament amb el segell original del centre.
Persones menors d'edat que s'empadronen només amb el pare o la mare:

•

Autorització signada pel progenitor/a que no s'empadrona.

•

Fotocòpia del DNI del pare o mare que signa l'autorització.

•

O resolució judicial ferma de la custòdia del/la menor o conveni regulador de la separació
signat per les dues persones progenitores (les resolucions judicials o els convenis reguladors
han de presentar-se amb paper timbrat o oficial).

•

Si no és possible cap de les anteriors, declaració responsable

Observacions:
•

Acceptarem documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos que
s'hagi presentat. Si aporten resolució cal comprovar la vigència de la resolució.

•

El DNI o passaport espanyol pot estar caducat.

Legislació
•

Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d'11 de juliol).

•

Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la Resolució de 30
de gener de 2015, de la Presidenta de d'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció General
de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre
instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

•

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

•

Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD
994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats

que contenen dades de caràcter personal.
•

Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.

•

Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels
habitatges i cèdules d'habitabilitat.

•

Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge.

Autoritzacions:
1 - Declaració responsable de persones menors d'edat
2 - Autorització per a empadronar en un habitatge aliè
3 - Autorització per fer el tràmit d'empadronament de terceres persones
4 - Autorització per empadronar un/a menor d'edat

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora secretària:
Bàsicament, segons es va comentar a la comissió informativa, l'acord és que teníem una
ordenança, tenim un decret que encara està en vigor que en cas de fer-se un procés de
empadronament, acta publicada al B.O.P el 14 de juny de 2007, amb un seguit de requisits
per l'empadronament que no s'adiuen a la normativa actual. En concret és una resolució
publicada en el B.O.E. de 24 de març de 20015, on aquí s'especifica quins requisits i quines
condicions tècniques han de tenir els ajuntaments per la gestió de l'empadronament
municipal. Per tant cal emprar aquesta ordenança i la seva resolució. Per fer-ho caldria
inicialment, seria el mateix tràmit que per l'aprovació de la ordenança. En el moment que es
tingui l'aprovació es posa a exposició pública i si no hi han al·legacions s'entén aprovat
definitivament i es pública la resolució que procedeixi. D'altra banda aprofitant que es una
modificació del padró d'aquesta normativa actual, per això no us ho hem passat abans perquè
hi estàvem treballant més que rés en la normativa de protecció de dades aprofitant que s'han
fet tots els tràmits d'empadronament que ens autoritzessin com Ajuntament a que a de més
puguin rebre tot un seguit d'informació rellevant sobre els serveis que prestem en el municipi
incorporant els que es presten a les persones. Hi ha tot un seguit d'aspectes molt tècnics
com la estructura de la documentació, que cal portar, en cas de ser menors d'edat, en fi, tot
això.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En qualsevol cas és tot una feina que ha fet tant la secretària com la TAG.
Pren la paraula la senyora secretària:
Sí, ella va començar quan jo estava de baixa per maternitat i ara jo ho he adaptat.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Bé, nosaltres estem en la plena confiança que s'ha fet segons ordena la llei i la Sandra hi ha
estat treballant fins avui i és per això que no heu disposat de la còpia, però nosaltres tampoc.
Igualment, plena confiança per tant nosaltres ho aprovem.
VOTACIONS:

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (13): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i
Marta Triadó i Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus
Moragas Fontané, PAU (5): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol,
Esteve Callís Prat i Ernest Luz Aurich; CUP (1): Sergi Riera Sau.

4.TEMA: Aprovació de la compatibilitat laboral de la tècnica informàtica.

Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
«Antecedents
1. Vista la instancia presentada per la Sra. Laura Garcia Mas de data 9 d’abril de 2018 (RE: 12018-001292-2) en la qual sol·licita l’autorització de compatibilitat per ocupar un lloc de treball
en regim d'autònoms amb l’activitat de venta d’alimentació ambulant.
2. Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la comissió Informativa de data
24 de maig de 2018.
Fonaments de dret
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració
de la Generalitat.
Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides
Proposta de resolució
L’alcaldessa presidenta, Astrid Deset Deset, proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. - Autoritzar la compatibilitat a la Sra. Laura Garcia Mas per ocupar un lloc de treball
com a venedora ambulant d’alimentació, sempre i quan es compleixin les directius marcades
a l’informe jurídic emes per la secretaria de la corporació.
SEGON. - Notificar el present acord a la interessada i a l’assessoria Pagès, pel seu interès i
efectes oportuns. «
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:

La tècnica que torna a ocupar la plaça d'informàtica sol·licita la compatibilitat perquè te una
food truck i realitza com autònoma serveis de venda ambulant i perquè, la llei 21/1987 ho
permet, doncs simplement ho proposem al plenari.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja varem quedar en la informativa que era per això. Nosaltres hi estem d'acord.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (13): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i
Marta Triadó i Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus
Moragas Fontané, PAU (5): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Orio,
Esteve Callís Prat i Ernest Luz Aurich; CUP (1): Sergi Riera Sau

5.TEMA: Modificació de la plantilla per amortització de dues places i creació de dues més.

Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
«ASSUMPTE: EXPEDIENT D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA DEL PRESSUPOST 2018
Vista la Plantilla de Personal aprovada a l'Annex del Pressupost General per a l'any 2018.
Vist que per raons organitzatives cal amortitzar dues places de socorrista en tant que s'ha licitat el servei de monitoratge i socorrisme de la piscina municipal.
Vistes les restriccions per a la creació de noves places, segons la normativa vigent. Es considera adient crear dues places en substitució de les dues places que s'amortitzen. A fi que el
número de places es mantingui constant.
Es considera adient reforçar d'una banda la brigada municipal incloent a la plantilla una plaça
de peó de brigada.
I d'altra banda, tenint en compte la nova llei de contractes del sector públic i les majors obliga cions a nivell legal que han sorgit a la normativa actual, es considera adient la creació d'una
plaça de funcionari tècnic mig de gestió (A2).
Vist l'informe de secretaria de data 24 de maig de 2018.
Vista la conformitat de la intervenció municipal.
Considerant allò disposat a l'art. 126 del RDLeg 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local, interpretat en rela -

ció amb allò disposat a l'art. 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovada mitjançant RDLeg 2/2004, de 5 de març,
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de 24 de maig de 2018
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la Plantilla de Personal, en els següents termes:
1. Amortització de dues places de socorrista C2 personal laboral
2. Creació de:
- 1 plaça de peó oficial 3ª AP personal laboral
- 1 plaça de tècnic mig de gestió personal funcionari
SEGON.- EXPOSAR al públic el present expedient, previ anunci al BOP durant 15 dies, segons
el que estableix l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, considerant-se definitivament aprovat en el
cas de que no es presentin reclamacions.«
INTERVENCIONS :
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En aquest cas com sabeu es va licitar el servei de monitoratge i socorrisme per a la piscina el
qual inclou la substitució en cas de baixa dels monitors i socorristes, si hagués algun
problema en l'horari escolar per a l'Ajuntament. Per tant cal amortitzar les dues places de
socorrista que hi figuraven en la plantilla i per altra banda, de cara a les previsions actuals cal
contractar dues places, el que proposa la secretària és que per no perdre el nombre de places
de l'Ajuntament i crear-ne dues més. Es considera necessari reforçar la brigada municipal
incloent una plaça de peó a la brigada i com que hi ha una jubilació parcial i un contracte de
relleu obligat, la intenció és que la persona que està fent el contracte de relleu pugui optar a
aquesta plaça, seguint el que marca la llei ha de ser un procediment obert. D'altra banda,
degut a la reducció de jornada de la Sandra i degut també que hi ha un augment considerable
de tasques agregades i derivades de la administració i de la llei de contractes menors. És
proposa crear una plaça de tècnic mig de gestió per ocupar a l'agost. Aquesta persona,
doncs, ajudaria a la Sandra. Rés més, des de secretaria hi han informes favorables i per això
proposem aquesta modificació ràpida.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Entenem que com que ho agafa una empresa aliena a l'Ajuntament els socorristes de la
piscina, per què és cobreixin aquestes dues places. En tot cas se'n crearia una de peó i l'altre
d'un tècnic mig, no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Correcte.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Quina titulació o especialitat cal que tingui aquest tècnic mig?

Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Segons la Sandra tindria que ésser llicenciat amb dret o amb econòmiques, no se si caldria
alguna titulació més, però en tot cas ho dirà la Sandra.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Referent al peó, diu que es faran unes oposicions obertes, no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El noi que fa de peó, va quedar segon en unes oposicions no, no es podria fer servir?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Això, ho ha de dir la Sandra i la Leo.
Pren la paraula la senyora secretària:
La borsa, era per dos anys i ja fa més de dos anys que ha caducat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Però, si aquest senyor va fer les oposicions...
Pren la paraula la senyora interventora:
Però no era per una plaça de fix, si no que era una borsa que té data de caducitat això!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ah, aquests dies que ens hem reunit amb els companys hem dit, a veure si havent aprovat la
oposició, on quedà segon, doncs si podria aprovar-se en aquest ple.
Pen la paraula la senyora alcaldessa:
Moltes gràcies per haver-ho preguntat, ens agradaria que quedes, però s'ha de fer com diu la
llei.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I després, n'heu parlat amb els delegats sindicals?
Pren la paraula la senyora secretària:
Tot just és l'aprovació de modificació de plantilla i ja ho poso en el meu informe el que és
modificació de plantilla és a nivell organitzatiu i això està subjecte a negociació.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, però estaria bé parlar amb els delegats sindicals.
Pren la paraula la senyora secretària:
Després se'n podria parlar a nivell més…
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Bé, amb la Sandra de moment s'ha fet això, en tot cas, és va dir, sí informarem en el seu
moment però, ara podem tirar endavant.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres creiem que si fa falta aprovar això, serà per quelcom, doncs a la hora de votar el
nostre vot serà afirmatiu.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Nosaltres votarem en contra perquè per tots és conegut la posició del nostre grup respecte al
que és la externalització. Doncs, creiem que aquest punt és una externalització i per tant
votarem en contra.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i
Marta Triadó i Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus
Moragas Fontané, PAU (5): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Orio,
Esteve Callís Prat i Ernest Luz Aurich;
En contra (1): CUP (1): Sergi Riera Sau

6.TEMA:
Aprovació del contracte d’arrendament d’unes finques patrimonials per la
implantació d’un dipòsit de gas.

Vist la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme, Sr. Toni Franco Caballé, que literalment
diu:
«Antecedents
1.- Mitjançant acord de Ple de data 30/09/1999 es va aprovar un conveni entre l'Ajuntament
d'Anglès i Repsol Butano, SA en qualitat de titular de la concessió administrativa per a la
distribució i subministrament de gasos liquats del petroli (GLP) per a usos domèstics,
comercials i industrials al terme municipal d'Anglès. En aquell conveni s'establia a la clàusula
3a:
«provisionalment el centre d'emmagatzematge s'ubicarà en els terrenys descrits al
document de l'annex I. la cessió d'ocupació i ús per l'AJUNTAMENT a favor de
REPSOL BUTANO SA serà temporal i a títol de precari, sense perjudici de canviar
l'emplaçament del centre quan l'Ajuntament disposi de terrenys més idonis.»
2.- L'empresa NEDGIA CATALUNYA S.A., actual titular de la concessió, està interessada en
substituir els dos dipòsits d'emmagatzematge existents des d'aquella data per un nou dipòsit
que permeti la convertibilitat a gas natural liquat (GNL), per la qual cosa es considera que la
nova instal·lació ha d'emplaçar-se un un lloc més idoni i compatible urbanísticament, que a
més de donar compliment als compromisos adquirits l'any 1999, permetrà fer la conversió de
forma progressiva sense haver de desmuntar els actuals dipòsits fins a la conversió total,
podent coexistir durant aquest procés.
3.- A tal efecte, s’estima oportú tramitar un expedient d’arrendament de sis parcel·les
patrimonials de titularitat municipal que es troben emplaçades en el Sector Industrial Riera
Seca, en la part més propera al nucli i, per tant, a la xarxa existent, per la qual cosa es va
dictar una providència d'Alcaldia en data 7 de maig de 2018 per tal de tramitar aquest

expedient.
4.- Vist l'informe jurídic de data 7 de maig de 2018 en el que es determina la legislació
aplicable i el procediment a seguir, i el certificat emès per la Secretària municipal de 24 de
maig, segons el qual fa constar que en l'inventari de béns de l'Ajuntament d'Anglès figuren
inscrites com a béns patrimonials en l'epígraf 3.1.
5.- Vist l'informe tècnic de data 24 de maig de 2018 en el que es determina que es tracta de
sis parcel·les d'una superfície total de 3.106,98m2, que és susceptible d'aprofitament rentable
i en el que fixa la valoració de les mateixes en 58€/m2, i una renda mensual de 750,85€ pel
seu arrendament:
Ref. cadastral

Parcel·la

09528-13
09528-12
09528-11
09528-23
09528-24
09528-25

6.10
6.11
6.12
6.22
6.23
6.24

Dades del registre
Volum Llibre Foli
Finca
3267
141
19
5192
3267
141
22
5193
3267
141
25
5194
3267
141
55
5204
3267
141
58
5205
3267
141
61
5206

superfície
m2
517,83
517,83
517,83
517,83
517,83
517,83

6.- Vista la memòria justificativa del Regidor incorporada a l'expedient, en la que es contenen
les condicions d'explotació de l'arrendament i la proposta de resolució a favor del sol·licitant
així com es justifica suficientment la possibilitat de formalitzar l'arrendament de les finques
municipals a favor de Nedgia Catalunya SA. mitjançant sistema d'adjudicació directa per la
singularitat de l'operació que es pretén i les característiques del bé municipal, tota vegada que
estan emplaçades en un lloc més idoni i compatible urbanísticament, que a més de donar
compliment als compromisos adquirits l'any 1999,

permetrà fer la conversió de forma

progressiva sense haver de desmuntar els actuals dipòsits fins a la conversió total, podent
coexistir durant aquest procés.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 24 de maig de 2018
Fonaments de dret
Primer. En l'article 9.2 de la LCSP s'estableix que el contracte d'arrendament queda exclòs
de l'àmbit d'aplicació de la Llei perquè és un contracte privat i s'ha de regir per la legislació
patrimonial.
Segon.- L'article 106 de la Llei 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas (LPAP) – precepte bàsic- estableix que l'explotació dels béns
patrimonials podrà efectuar-se a través de qualsevol negoci jurídic, típic o atípic. I a l'art.107

de la LPAP es disposa que els contractes per a l'explotació de béns patrimonials podran ser
adjudicats directament quan per les peculiaritats del bé, la limitació de la demanda, la
urgència resultant dels esdeveniments imprevisibles o la singularitat de l'operació així ho
justifiquin.
Tercer.- Segons la Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017 de contractes del sector
públic correspon al ple la competència per a l'aprovació d'aquest contracte per tenir una
durada prevista de més de 5 anys.
Proposta de resolució
El regidor de l'Àrea de Patrimoni, David Bohigas Vilalta, proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'operació d'arrendament dels següent béns immobles situats al polígon
industrial Riera Seca d'Anglès, de naturalesa patrimonial propietat d'aquest Ajuntament:
Ref. cadastral
09528-13
09528-12
09528-11
09528-23
09528-24
09528-25

Parcel·la
6.10
6.11
6.12
6.22
6.23
6.24

Volum
3267
3267
3267
3267
3267
3267

Dades del registre
Llibre Foli
Finca
141
19
5192
141
22
5193
141
25
5194
141
55
5204
141
58
5205
141
61
5206

superfície
m2
517,83
517,83
517,83
517,83
517,83
517,83

SEGON.- Adjudicar a NEDGIA CATALUNYA S.A. l'arrendament dels esmentats aprofitaments
pel termini de 20 anys per un cànon mensual de 750,85 euros, conforme a les condicions
d'explotació que es recullen en la proposta de contracte d'arrendament que consta a
l'expedient, prèvia acreditació del compliment dels requisits necessaris per a contractar amb
l'administració.
TERCER.- Requerir a l'adjudicatària perquè en el termini de quinze dies, comptats des de
l'endemà de la recepció de la present resolució, formalitzi el contracte d'arrendament
mitjançant la seva signatura.
QUART.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura dels documents que siguin necessaris per
formalitzar el contract d'arrendament.
CINQUÈ.- Efectuar les anotacions oportunes a l'inventari de béns municipals i al Registre de
la Propietat si s'escau.
SISÈ.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències com a òrgan de contractació, als

efectes de fer més àgil la tramitació de l'expedient. Dels seus acords se n'haurà de donar
comptes en la propera sessió plenària.
Quart.- Notificar el presente acord a l'adjudicatari i donar trasllat del mateix a la Secretaria,
Intervenció i Serveis Tècnics municipals pel seu coneixement.»

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Concretament estem parlant d'unes finques situades en el polígon Riera Seca, són 6 finques
que pertanyen a l'Ajuntament que sumen un total de 3.000 i escaig metres, en aquest cas,
Gas natural o l'empresa Nedgia Catalunya en data d'avui que dona el servei a Anglès, amb
gas propà ha de canviar el sistema de gas a natural i liquat, aleshores cal que es compaginin
les dues plantes, la de propà amb la de gas natural liquat perquè mentre s'està construint ha
de donar servei. En la ubicació actual això no és possible per diferents raons i els serveis
tècnics han cercat el millor emplaçament que han cregut. En aquest cas el millor
emplaçament l'han trobat a Riera Seca en les finques de l'Ajuntament. Els mateixos serveis
tècnics han fet una valoració del que valdria aquest lloguer en base a llocs de característiques
similars i en terrenys de característiques similars. Aquest lloguer l'han valorat en 750,85 €
mensuals que són uns 9.000 € i escaig a l'any. Aquest lloguer, és temporal, és per un termini
de 20 anys, la companyia ha esmentat que no necessàriament estarà aquí els 20 anys, si pot
fer venir el gasoducte o bé de Bescanó, o de Santa Coloma de Farners, fins aquí, li farà
arribar en el moment que això sigui possible, de moment però s'ha d'engegar així. El preu del
lloguer s'ajusta en funció de l'index de preus industrials de la zona i en cas que aquest index
de valors del preu industrial de la zona no es publiques, s'ajusta a un 2,5 anual d'increment de
preu de lloguer. El que es proposa, és això: realitzar aquest arrendament d'aquestes finques,
adjudicar-ho a Nedgia pel preu de 750,85 € mensuals. El adjudicatari-hi, en quinze dies que
formalitzi el contracte d'aquest arrendament i facultar a l'alcaldessa per la signatura de
documents, efectuar les anotacions oportunes a l'inventari de bens municipals i registre de la
propietat, delegar a la junta de govern local les competències com a òrgan de contractació als
efectes de fer més àgil la tramitació de l'expedient i notificar el present acord al adjudicatari-hi.
Traslladant-lo a secretària, intervenció etc.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Entenem que és un canvi d'ubicació dels tancs que estan en la zona del pavelló que estan en
precari a l'espera de trobar-hi una altra ubicació.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
La proposta que es presenta avui per part de l'equip de govern, seria traslladar-los a la zona
industrial i l'empresa pagaria uns 9.000 € a l'any.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:

Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No ens queda clar si el gas que tenim ara, amb el que es posarà, amb el maquinari que tenen
les cases caldria fer-hi alguna adaptació?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
S’hauran de fer adaptacions que les farà la companyia.
Pren la paraula e senyor Esteve Callís:
Les farà la companyia, gratis?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I es deurà fer per sectors per tal que els abonats no estiguessin alguns dies sense gas.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Per això, és compaginen les dues plantes perquè no és quedi penjat i el que s'ha de fer és
per sectors per no creuar el gas.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Tenim entès que el promotor de la zona industrial és el mateix Ajuntament i que la legislatura
2007- 2011, amb els propietaris que formen la junta de concentració és va signar com a
conveni que l'Ajuntament els hi delegava les obres de manteniment i moviments de terra i
altres com aquestes, sota la responsabilitat d'aquesta mateixa junta. Nosaltres, preguntem si
han arribat a un acord amb els propietaris i amb aquesta junta de concentració per tal de fer
aquests moviments per instal:lar els tancs.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Nosaltres els hi hem exposats als propietaris, a alguns dels representants aquest tema.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I estan d'acord?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Ells, el que varen esmentar eren uns determinats plans que estaven condicionats amb una
situació, que la carretera, la variant vingués arran de zona i la variant no ve arran de zona.
Sinó que ve amb alçada per tant els plans que ells demanaven a nivell de residencial ja no és
poden dur a terme segons el que ells mateixos ens estaven exposant. D'altra banda, estiguin
o no estiguin d'acord, entenc que l'Ajuntament arreu del tema que hem consultat a nivell
tècnic també té la potestat per poder fer aquest pas.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, com que nosaltres no ho veiem clar!
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Només una pregunta, jo tenia entès que un polígon industrial si no estava ben desenvolupat
que no és podia fer rés.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Hi han uns casos especials.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
N'heu parlat amb els tècnics?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí, n'hem parlat amb els tècnics, de fet han sigut ells que ens ho han dit, perquè han sigut
ells que han cercat la ubicació. Hi han uns casos especials que és el cas d'aquesta planta que
si que s'hi pot instal·lar. De fet recordo pels mateixos propietaris que sí que és instal·lable.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja hi estan d'acord?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Els hi haurà de preguntar als propietaris si estan d'acord?
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
El propietari és l'Ajuntament, en tot cas, els tècnics varen dir que el propietari és l'Ajuntament i
que pot fer en les seves parcel·les el que l'Ajuntament vulgui.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
D'altra banda també, el que pensem des de l'Ajuntament és que així comencem a veure
moviment en la zona industrial. És veurà que hi ha un desenvolupament alhora que és una
planta de gas que hi han determinades indústries que necessiten d'aquest combustible o
poden necessitar aquest combustible per exercir la seva feina i per tant serà més fàcil així que
no d'una altra manera. És començar a dinamitzar una mica aquesta zona industrial que la
tenim malauradament aturada.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Quants metres quadrats és quedaran de l'Ajuntament?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Es quedaran, no, ens llogaran 3.000 metres quadrats!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Quant, ens quedaran?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Són 6 parcel·les, em sembla que en tenim 17 o així .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet.
Em sembla que eren 17.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Eren 17, em sembla n'hi havien 8
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Són 6 parcel·les.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Són les de la punta de tot, abaix.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, abaix de tot.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Estan a l'expedient ens ho hem mirat aquesta tarda.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Es poden confondre amb les altres, les de la zona del altre Polígon el de l'Antex.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, després d'aquestes puntualitzacions ara a l'hora de votar donarem el nostre vot.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (8): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta
Triadó i Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus
Moragas Fontané, PAU (5): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Orio,
Esteve Callís Prat i Ernest Luz Aurich; CUP (1): Sergi Riera Sau
Abstencions (5): PAU (5): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo
Orio, Esteve Callís Prat i Ernest Luz Aurich;

7.TEMA: Modificació número 11 per suplement de crèdit.

Vist la proposta presentada pel regidor d’Hisenda, Sr. David Bohigas Vilalta, que literalment
diu:
«Vist l’expedient de modificació de crèdit número 11/2018 per suplement de
crèdit,
Vist que l’Ajuntament d’Anglès ha rebut ingressos de subvencions no previstos al pressupost
corresponents a ingressos provinents de subvencions ingressades en aquest exercici 2018
corresponents a despeses d’exercicis anteriors (per tant ingressos no afectats), que ja es troben reconegudes i pagades en exercicis anteriors.
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme expedi ents de modificació per suplement de crèdit
Vist l’informe favorable de la Intervenció (19/2018),
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la modifica ció del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2018 per suplement de crèdit
número 11/2018, que s’instrumentarà en les següents aplicacions pressupostàries:
DESPESES
Codi aplicació pressupostària
011 91101

Descripció

Amortització crèdit ICO
TOTAL

Import modificació
(€)
70.331,68
70.331,68

INGRESSOS
Codi aplicació
pressupostària

Descripció

Import modificació
(€)

76102

Subvenció Diputació Naus Burés

57.256,42

45081

Altres transferències de Genera-

9.000,00

litat
46500

Subvenció Consell Comarcal
TOTAL

3.075,26
70.331,68

SEGON.- Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació
a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entra rà 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:
És una modificació de crèdit de 70.331,68 € destinada a la amortització del crèdit I.C.O de
proveïdors, ja el varem aprovar en el ple passat, si no recordo malament, destinàvem el
romanent anterior de 827.000. € a la amortització d'aquest crèdit i necessitem anar sumant
fins a la xifra de 927.000 € que és la xifra que avancem l'amortització d'aquest crèdit de
proveïdors. Hi ha una altra part que estava prevista per enguany. Aleshores, aquesta
modificació de crèdit ve de ingressos addicionals que hem obtingut respecte als previstos que
són: unes subvencions de la Diputació per les Naus Burés de 57.256. €, d'altres instàncies de
la Generalitat hem obtingut un extra de 9.000 € i de una subvenció del Consell Comarcal
3.075 € extres no posats en el pressupost, que fan la mateixa xifra que hem esmentat abans i
per tant, és proposar traslladar aquests ingressos extres a amortitzar la llei de proveïdors.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Va lligat amb el concurs no?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (13): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i
Marta Triadó i Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus
Moragas Fontané; PAU (5): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Orio,
Esteve Callís Prat i Ernest Luz Aurich; CUP (1): Sergi Riera Sau.

8.TEMA: Ratificar el Decret 329 d’amortització del crèdit ICO
Antecedents de fet

Vist el decret 329 de 25 de maig de 2018, que literalment diu:
=»Decret d’alcaldia núm. 329 de 25 de maig de 2018
Antecedents
Vista la modificació de pressupost núm. 8/2018 per suplement de crèdit aprovada pel ple de
10 d’abril de 2018, d’aplicació de part del Romanent de Tresoreria 2017, a l’amortització
anticipada de crèdits.
Fonaments de dret
Primer.- Article 32 de la LO 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera.
Per tot això exposat DECRETO:
PRIMER.- AMORTITZAR en la seva totalitat, en la data del venciment de 29 de maig de
2018 l’import pendent del crèdit ICO Proveïdors, subscrit el juliol del 2012 per l’import pendent
en aquella data, 1.081.622,68 €.
SEGON.- APROVAR, DISPOSAR i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ i ORDENAR EL
PAGAMENT per import de 1.081.622,68€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària “011 91101
– Amortització crèdit ICO”.
TERCER.- PROCEDIR al pagament dels interessos que correspongui, d’acord amb les
condicions del crèdit, amb càrrec a l’aplicació pressupostària “011 31003” del pressupost
vigent.
QUART.- Notificar la present Resolució al BANC BILBAO VIZCAYA ARGÈNTARIA.
CINQUÈ.- Traslladar la present Resolució al Ple per a la seva Ratificació. »=
Proposta de resolució
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels
següent:
ACORD:
PRIMER.- RATIFICAR el DECRET D'ALCALDIA núm. 329 de 25 de maig de 2018
d'amortització de crèdit ICO.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
El següent, és ratificar el decret d'alcaldia 329 de 25 de maig de la amortització del crèdit
I.C.O. que és va decretar per poder fer l’amortització d'aquest crèdit. Aquest crèdit,

l'amortització és de 1.081.622 €, la diferència amb els 927.000 € que us he dit és la xifra que
ja estava prevista d'amortitzar enguany. Ja s'ha demanant la realització. Avui s'ha amortitzat.
Avui vencia el trimestre i a més a més, s'ha pagat la totalitat. Amb això aconseguim eliminar el
Pla de Proveïdors i reduir en un futur proper tot el numero de documentacions que ens
demanen addicionals per estar en el Pla de proveïdors.
Pren la paraula la senyora interventora
En aquests moments el crèdit era car, estava en un 31, ara, ja era car.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Dels que teníem i que eren amortitzables era el més car.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents.
A favor (13): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i
Marta Triadó i Margarit; Anglès2015 (3): Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Neus
Moragas Fontané, PAU (5): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Orio,
Esteve Callís Prat i Ernest Luz Aurich; CUP (1): Sergi Riera Sau

9.TEMA: Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 1r trimestre 2018.
Es dona compte al Ple del present document, i els regidors en resten assabentats.
10.TEMA: Donar compte de les execucions trimestrals 1r trimestre 2018 LO 2/2012.
Es dona compte al Ple del present document, i els regidors en resten assabentats.
11.TEMA: Donar compte del informes trimestrals del 1 r Trimestre de 2018 de la Llei Morositat i
Període Mitjà de pagaments.
Es dona compte al Ple del present document, i els regidors en resten assabentats.
INTERVENCIONS
Pen la paraula la senyora interventora:
En el primer trimestre ja es deia en l'informe del Pla d'Ajust. S'estimava que amortitzaríem. El
seguiment del primer trimestre pel ministeri que en principi complim la estabilitat amb previsió de

tancament.
Després tenim el període mig de pagament que tenim els indicadors de sempre; el primer, ens
surt 1,29 dies i la morositat que ens dona 28,17 dies. És a dir, vol dir que la mitjana d'una
factura des que entra a l'ajuntament fins que es paga passen 28 dies i amb aquest compliment,
això ens permet que l'operació de crèdit que hem de fer, que està prevista en el pressupost sigui
amb prudència financera, és a dir, amb un tipus molt baix.

12.TEMA: Donar compte de l’aprovació per JGL de 17.05.18 de la certificació 6 de l’actuació 1
de projecte millora del nucli antic (Pla de barris).

Es dona compte de l’aprovació per JGL, que literalment diu:
=»Assumpte
Aprovació de la certificació d'obra núm.6 de l'actuació número 1. del Projecte de Millora del
Nucli Antic d'Anglès. (Pla de Barris)
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. 6, de data 17 d'abril de 2018, presentada per quatriplicat
per la mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, S.L. amb data 24 d'abril de 2018 i RE
núm. 1550-1, per un import de 49.145,37€, corresponent a les obres realitzades durant el mes
de març de 2018; i la factura número 1022/24-04-18 pel mateix import (RE:1554-2/25/04/18).
3.- Vista la conformitat del director de l'obra Sr. Joaquim Pla Ros, al pagament de la
certificació, de data 17 d'abril de 2017.
4.- Vist l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 8 de maig de 2018,
relatiu a la certificació d’obra núm. 6 i a la factura associada.
Fonaments de dret
1.- 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 Local, per delegació d’acord
de Ple de 30 de maig de 2017.
2.- Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat

per la Llei 3/2011, de 14 de novembre.
Resolució
El regidor delegat d’urbanisme, Toni Franco Caballé, proposa als membres de la Junta de
Govern Local d’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.6 de data 17 d'abril de 2018, presentada per la
mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, S.L. amb data 24 d'abril de 2018 i RE núm. 15501, per un import de 49.145,37€, corresponent a les obres realitzades durant el mes de març
de 2018;
Segon.- Aprovar la factura número 1022/24-04-18 per import de 49.145,37€ i ordenar el
pagament de la despesa a l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida corresponent del
pressupost ordinari vigent.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat al departament d'intervenció i
als SSTT municipals.
Quart.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es celebri»

INTERVENCIONS :
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En la junta de Govern del 17 de maig és va aprovar la certificació n.º 6 del Pla de Barris que era
la ampliació de les voreres del barri antic per part de l'empresa ARTÏFEX INFRAESTRUCTRES,
S.L. que puja a 49.145,37 € i correspon a les obres realitzades durant el mes de maig, consta a
la certificació el director de l'obra i l'arquitecte municipal

13.- ASSUMPTES URGENTS
- No n’hi han

14.- PRECS I PREGUNTES
Vist les sol·licituds del grup municipal PAU presentades al registre d’entrada:
RE 1386, 1446, 1662,1749 i 1883 a l’atenció del Sra Toni Franco Caballé.
RE 1664 pel Sr Josep Casadellà Turon.

RE 1386 i 1444 per la Sra Marta Triadó Margarit
RE 1883, 1446,1662 pel Sr David Bohigas Vilaltaç
RE 1386 i 1597 pel Sr. Jordi Pibernat Casas
i vist el RE 1951 dels precs i preguntes que el grup municipal PAU vol formular en aquest Ple,
es dona pas als Precs i preguntes:

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Nosaltres voldríem preguntar perquè en la moció que és va aprovar abans, jo crec, de l'estiu
passat de les cartelleres si havíem avançat en algun sentit.
Pren la paraula la senyora Neus Moragas:
Segons m'han dit aquesta setmana arriben.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
La contractació menor es fa cada vegada més difícil. Perdoneu la lentitud però si que hi estem
treballant.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Volíem deixar per escrit la sorpresa del nostre grup municipal respecte de la festa de la
Interculturalitat que va haver-hi dissabte passat quan varem veure que no hi havia més
cultures que la catalana. Doncs, Anglès, és un poble on hi viu molta gent de molts llocs
diferents i creiem que si fem una festa que és diu festa de la Interculturalitat doncs que més
que intentar que gent de..
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En tot cas, deixem que t'expliqui que era en el marc de l'agermanament i s'organitzava també
per l'agermanament, cultura catalana, cultura Francesa. Potser el nom no va ésser prou
encertat, d'interculturalitat demano disculpes, però la idea era simplement mostrar cultura
catalana a l'agent que ve a l'agermanament que fa vint-i-cinc anys. Estaria bé, fer una festa
amb totes les cultures. Jo, com a festa intercultural pensava en l'agermanament però no va
ser prou encertat, però abaix en el logo i tot ja es veia que era per això.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
La setmana passada ja us varem fer arribar una instància preguntant sobre una sèrie de
temes perquè ens els responguéssiu per escrit per tenir-ho no cal que sigui avui mateix.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, sí, ho entenem.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Si vols, et responc a les que a mi fan referència.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En tinc una que fa referència als encàrrecs que varen fer l'Ajuntament el juliol del 2016 sobre
les inspeccions de baixa tensió. Aquí cada 5 anys s'han de fer unes inspeccions d'uns punts
concrets de la xarxa de l'Ajuntament d'Anglès i el 2016 se'n varen fer unes i es varen anotar
els defectes greus i donen un termini de 6 mesos per arreglar-ho. Nosaltres demanem si s'han
arreglat.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
S'han fet les revisions obligatòries, evidentment s'han detectat coses per arranjar tot això dit
per l'enginyer, que en data d'ahir tot està en marxa. Em contractat l'empresa Ecovat que fan

projectes executius perquè per subsanar aquestes deficiències calen obres i per tant el
projecte a més a més, de solucionar aquestes deficiències servirà per donar llum a tot el
municipi.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Potser, m'he explicat malament, no cal fer un projecte per arranjar aquest desperfectes
perquè estan ubicats en diferents indrets del poble.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
N'hi han alguns que estan arreglats.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
N'hi han ubicats al carrer Floricel, que hi passa molta mainada, un altre que està ubicat a la
zona de Cuc, al carrer de Can Planes, a molts llocs, aquí solament faltaria fer com és va fer al
principi de la legislatura de vostès, contractant una empresa, que ella és la que es fa
responsable de tot el sistema elèctric. Ara actualment, ningú és fa responsable del sistema
elèctric perquè no hi ha cap instal·lador oficial que signi conforme això està reparat. En cas
d'alguna anomalia de qui seria la culpa?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Bé, la culpa com sempre, ja sabem vostè a qui li dona.
Aquí han de passar moltes coses, hi ha el procediment de contractació, cal una empresa
efectivament que porti tot el manteniment s'està treballant amb això des de fa temps, en té
constància tothom a l'Ajuntament, el primer l'Enginyer. L'Empresa aquesta Ecovat, està
acabant, està a punt de presentar, ja va presentar un avantprojecte que contempla tots els
quadres i totes les deficiències que s'han d'arranjar a partir d'aquí se que alguns interruptors
des del 2015 i fins no fa gaire s'han anat fent algunes reparacions.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo ho dic de cara a la tranquil·litat de tothom.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, sí, però no podem fer les coses així,...Pam…. Ara, ja!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Són quadres que solament es canviar el diferencial. Hi ha llocs que solament s'ha de posar
una etiqueta de presa de terra.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Però no podem entrar gaire ...
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No ho crec, però si us ho mireu així, era per això.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
L'estudi inicial que teníem aquestes reparacions només pugen a la mòdica xifra de 270.000€
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És pot fer per sectors
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
S'ha de licitar, es fraccionament.
Pren la paraula el senyor David Bohigas.
Evidentment, és pot fer per sectors, per tant s'ha de licitar, s'ha de reajustar. Com bé vostè ha
dit en altres ocasions, doncs estem pagant el nou manteniment de durant molts anys i per tant
ara creiem que s'ha de fer ben fet i estem treballant perquè és pugui dur a terme el més aviat
possible. Algunes les més urgents s'han realitzat, d'altres ja estan encarregades i s'estan
realitzant i n'hi han unes quantes, algunes es realitzaran aquest any i tenim previsions en el
pressupost de l'any vinent per fer més arranjament en aquests quadres elèctrics. Repeteixo,
puja a la mòdica xifra de cap a 300.000€, no estem parlant de 2 €.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Per desgràcia, un senyor és dutxava i com que els terres no estaven connectats amb l'equip
hiperpotèncial,aquell pobre va quedar electrocutat. Ara, els vestuaris del futbol són vestuaris
antics, em sembla que els varen fer quan el teu pare era president.
Es refereix a la regidora Neus Moragas, doncs no tenen cap normativa de cap classe, jo crec
que seria bo requerir al tècnic, almenys posar el diferencial i el terra, perquè si hi hagués
alguna descàrrega se'n anés cap al terra i no anés cap a les dutxes. És un bé que us faig!
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Entenc que des de fa 7 o 8 anys com a mínim els diferencials ja duen el terra perquè deixant
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
He llegit els informes que posa diferencials puntejats, sense terra.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Aleshores, que vol dir? que ha canviat en els últims anys perquè parlem que fa trenta anys
que estan fets els vestuaris i en els últims quatre anys han canviat o que passa no ho acabo
d'entendre?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Les instal·lacions són de tots, en el cas dels vestuaris.
Pren la paraula el senyor David Bohigas.
En el cas de les instal·lacions el mateix.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En el cas dels vestuaris hi han diferencials que s'han de canviar periòdicament. Perquè estan
en un lloc humit. S'ha de fer la prova de test i mirar si treballen. Els terres no estan
connectats, inclús hi havia alguna màquina de filtrar aigua i es va desconnectar perquè no
estava homologada. Ho dic per això!
Pren la paraula el senyor David Bohigas.
No, si d'intenció per arranjar-lo la tenim.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, la rotonda de Can Biel i la Policia Municipal?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Una altra cosa històrica que la veritat em poso les mans al cap, sobretot per vostè que és
professor d'electricitat o de electrònica i que ha estat al govern durant 4 anys. Bé, en aquest
cas també hi han coses que s'han d'arranjar. Can Biel, el projecte s'està redactant, preveiem
tenir-lo a principis de juny no sabem el que valdrà fins l'últim cèntim i després el cost dels
treballs el que preguntava sobre el local de la policia, hi ha estat treballant el lampista, i costa
10.245€ més I.V.A.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, en David ja m'ho ha fet arribar per correu, el que passa és que no l'he pogut obrir
sobre les naus de la Burés sobre la zona que dona a la vorera del carrer de la fàbrica, crec
que s'ha enfonsat un altre tall no?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
L'informe és especific del que eren les oficines de la Burés.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El que no hi ha problemes perquè la gent no hi va, és el que dona a fora.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
L'informe és especific del que dona a fora, el de dins és el que hi ha, però a més a més he
parlat amb l'arquitecte municipal, el cas és el mateix i l'informe el que esmenta, és un informe
que varem fer elaborar al 2015 perquè ja ens preocupava i el que diu és que si col·lapsa,
col·lapsarà cap dins bàsicament i els fets ens demostren que encara cap dins i que no hi ha
incidències.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Seria bo, controlar les rajoles de dalt.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, en el informe, també és diu que les rajoles de dalt, i això ja és va fer el 2015, en una
actuació de sanejament de tot el que era a d'alt amb cistelles i traient totes les teules que hi
havia allà per evitar que el poc que és pogués despendre cap a fora que no és desprengui.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sobre les obres al carrer Antoni Gaudi, que ens vareu dir que tenieu una reunió amb els
regants per parlar-ne.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, varem tenir una reunió amb els regants, varen sortir altres temes, però aquest també va
sortir de trascantó. En aquest cas el que sen’s va comentar és que de cares al carrer Antoni
Gaudi s'havia fet un arranjament en una altra zona. Aquí tenim un dels membres que ho
coneix millor que jo per si m'equivoco, després ho comentem. Hi han dos ramals del canal
dels regants, un dels ramals estava malament hi desviava tota l'aigua cap al carrer Antoni
Gaudi, es va arranjar el que passava per aquell ramal i aleshores, passa més aigua per l'altre
costat i no tanta per aquí i de moment no han sorgit més problemes. Sí que estem amb
contacte amb ells permanentment per si s’orgeix algun inconvenient, doncs poder-lo arranjar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
L'altre pregunta que fèiem fer per escrit era sobre el Pompeu Fabra.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Varem estar amb l'enginyer per parlar dels dipòsits tant del Pompeu Fabra com de la piscina.
El del Pompeu es va col·locar el 2004 i el de la piscina el 2009. Aquests dipòsits estan
analitzats i el període de revisió, es cada 10 anys, per tant el de la piscina tocaria l'any que vé
i el del Pompeu Fabra, li tocava el 2014 i no és va fer. Aleshores el que demana el
departament de mines, és passar una E.C.A. per poder passar una E.C.A. és necessita que hi
hagi un contracte de manteniment, per tant el que proposa el nostre enginyer és elaborar un
plec de condicions i posar a licitar el que seria el manteniment dels dipòsits de les calderes de
calefacció i l'aigua sanitària, tant del Pompeu com de la piscina. Un cop estigui fet aquest
contracte de manteniment és podrà fer la E.C.A. de l'aigua i de tot, bé, de tot no. S'està
preparant els plecs. Ja que sóc aquí, una de les altres coses que em volies preguntar sobre el
tema de si s'havia fet alguna actuació a la platja de la piscina o no. Hem de dir que no, que
hem decidit prioritzar els waters i mirarem a fora la part aquella que està més malmesa si es
pot fer alguna cosa.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Els vestidors?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Sí, els vestidors, bé estan tancats però sí. Varem preferir, varem comentar si esperar a obrir
tots els bancs i tot ben maco per fer la foto o donar servei. Després hi han les actuacions que
s'han fet en el vas de fora. En el de fora hi havia unes quantes rajoles que s'havien desfet per
sota, s'han aixecat i s'han netejat una miqueta. El dipòsit ja està. Preguntaves per un
pressupost que és va fer per a les obres de la piscina.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, és això, volia dir això.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Ah, val devia ser l’ultraviolat
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Vaig dir que havia vist la factura.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Que és va fer malbé i que amb la perícia de la nostra secretària i el nostre regidor, ens ho ha

pagat tot l'assegurança, estem molt contens i en principi diria que de les que havies entrat,
aquestes són les que em tocaven a mi.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És això! bé, allò que et vaig dir, aquelles altres..
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Aquelles altres, es veu que des de sempre, hi havia hagut fa molts anys a la piscina jo me'n
recordo, hi havia una manta tèrmica que és posava sobre de l'aigua i tenia un caixo, on es
guardava la manta en aquell caixó, que tenia una estructura metàl·lica al voltant que la
aguantava. Doncs, és veu que ja fa uns quants anys doncs aquell caixó està ple de rovell i
acaba sortint a fora. Aleshores quan es fan tasques de manteniment a la piscina per l'agost,
el que es fa és fregar el rovell,aquell perquè si no, en Danés que baixi a fregar, perquè si no.
és rovell, a veure algun dia ha sortit una mica però, és segueix el tractament i ha marxat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Com que està al fons de tot.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Sí, no, no, és el caixo, on hi havia abans.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després hem vist que un senyor que vol portar electricitat a casa seva al casc antic els
obligueu a fer-ho tot subterrani. Però, en canvi el que afecta al Pla de Barris en l'escalfament
no ho fan ells.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En una part s'està soterrant, els creuaments aniran soterrats, però no tot...
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Com que he vist que...
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Bé, es que nosaltres no hi podem arribar. Tot el que és faci de nou va igual, soterrat...
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, com que el Pla de Barris és nou, amb l'Esteve en varem parlar ahir. És estrany ara, que
nosaltres no ho fem i ho fem fer a l'altra gent, només era això, eh!
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
La diferència està en que quan és construeix de nou, és més fàcil soterrar-ho. Fer-ho
nosaltres no implicava només, nosaltres al soterrar, nosaltres, com l'ajuntament d'Anglès,
paga el soterrament de tot que el cost era molt més gran, sinó que a més a més implicava
per els particulars modificar totes les seves entrades i escomeses, a més a més, posar caixes
segons ens han dit els tècnics, caixes bastant voluminoses que és el que demana ENDESA a
la façana, el qual estèticament queda pitjor que no pas el trenat. El que passa és que ara
totes entra per dalt la llum a les cases, aleshores si els fas entrar per baix amb el soterrat ho
has de modificat tot.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Només hem dit el que nosaltres hem vist sobre el que s'està fent. Una altra cosa, hem vist
que a les actes d'inspeccions del 2016 que hi havien punts del casc antic on és fan obres i
quedaria sol ventat seria bo aprofitar-ho.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Són obres que com ha dit l'alcaldessa.
pren la paraula el senyor Pere Espinet:
He vist, he vist.
Pren la paraula el senyor David Bohigas
El tema aquest sortirà, sinó de cop per fases però bastant voluminoses
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

Jo m'he llegit
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Per tal d'optimitzar el cost per a l'Ajuntament?
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
No, l'interrompi si us plau!
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
I per tant per tots els vilatans.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Com ha dit?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Que no l'interrompi si us plau!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
David, perdona per interrompre’t , no ho faré mai més. Fins que m'ho demanis.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ah, per cert, les instal·lacions que estan fent en les reparacions del Casc Antic, doncs hi han
cinc llocs on diu que els terres no estan connectats. Unes faroles, seria el moment de posar la
etiqueta que és el més senzill que hi ha. He vist també que als tancs del Pompeu Fabra hi ha
entrat aigua.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
A dins el tanc no, deu fer, dos estius endarrere és va fer una actuació per posar dues portes
perquè no entres l'aigua de la pluja i perquè el nivell freàtic no malmetés la tapa i aquesta
actuació no ha sigut gaire fructifica. Varem parlar amb el departament d'ensenyament i ens
varen dir que si que ells havien de fer-ho però que primer necessitaven un informe de la
aparelladora municipal i després va ser quan el consell de l'escola va informar a l'aparelladora
que això no havia funcionat i el que és va demanar és una cosa que varem fer i després
demanàvem al departament d'ensenyament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Com que he vist els tancs i això.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Sí, sí, però no és que entri aigua, «o sigui», el tanc és aquí i el nivell freàtic és aquí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En el ple passat parlant dels aparells d'aire condicionat és va dir que és licitarien els treballs
de manteniment s'ha fet?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:

Suposo que deu anar amb el paquet de licitació dels manteniments.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Com que són diferents empreses.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Pot ser l'enginyer t'ho dirà millor, tot això, perquè ho estem treballant perquè va venir el
departament d'assumptes laborals per una llista de coses que s'anomenen i anem fent per
fases. Ens varen dir que necessitàvem i varem fer la llista de tot el que s'ha d'arreglar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Parlant de assumptes laborals, hem vist que ha quedat desert la licitació.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Sí.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, ha quedat deserta, bé, s'ha de seguir el procediment que digui la Sandra.
Pren l paraula la senyora Secretària:
Tornar-la a licitar.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Tornar-la a licitar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Però no ho fem pas en fals?
Pren la paraula la senyora secretària:
De moment s'està mirant.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Amb la mateixa empresa, val?. Després, senyora Marta, hem vist que el departament de
treball i afers socials de la Generalitat de Catalunya, torna a reclamar documentació del
Centre de Dia. Diuen que falta alguna cosa de electroincendis, l'induït, que era el que era
abans en els plans.
Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Això, té a veure amb l'ampliació de places que varem demanar. Va venir aquest requeriment i
ara, l'enginyer ho està preparant, prepara un projecte per després poder demanar la acta
corresponent.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja varen fer una altre reclamació me'n recordo. Ho varen demanar ja fa temps.

Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Totes les reclamacions s'han anat contestant fins arribar a aquesta que implica tenir que fer
un projecte .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després un altre que és sobre el menjador social d'Anglès, que l'han denegat?
Pren la paraula la senyora Marta Triadò.
Varen requerir també una documentació i aquesta documentació, concretament el que
demanaven era l'acord de creació del servei de menjador i l'autorització de sanitat com a
Menjador social. Com que ho va presentar S.U.M.A.R, ens va venir el requeriment dient que
tenia que ser l'Ajuntament que és el que està registrat com a titular del Centre de Dia, per tant
doncs, ho tenia que sol·licitar l'Ajuntament i bé, la autorització aquesta també s'havia de
demanar però a banda, després varem estar parlant amb les tècniques i encara que tenim
contracte amb S.U.M.A.R, sembla que la qüestió només és pel Centre de Dia. Aleshores el
tema del menjador social en tot cas és tindria que parlar a nivell legal, si s'ha de fer un altre
tipus de contracte o un altre gestió.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Ens estem acostant a l’estiu, com tenim el tema de la bassa d'aigua? s'hi s'ha parlat amb els
propietaris.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Amb els propietaris s'ha tancat un acord i ara estem treballant a nivell tècnic per fer contracte
de compra venda.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
I tancar?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
I tancar?
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
El tema de les obres de Benpalou, s'han rebut els informes de Cultura o com ho tenim això?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Abans s'ha elaborar tot el projecte i s'hi no ha sortit a licitació, ha de sortir a licitació en breu .
El projecte ja està finalitzat. S'ha fet un projecte sensat, als primers pressupostos no s'havia
presentat ningú per les quantitats, ara s'ha ajustat i surt a licitació.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
S'ha hagut de demanar també, a patrimoni permís perquè hi ha un emplaçament ibèric allà.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Després, sobre el tema de la sala polivalent, a dalt hi havia la sala del local dels joves, s'hi
pensa fer alguna actuació a dalt, o és farà servir per alguna cosa o no?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
De moment no està prevista cap actuació, el problema que hi ha és tot el tema de escales i
sortides d'emergència i això genera més dificultat. Fins a la data, més endavant és podria fer
quelcom, estudiarem quelcom, però mentre estigui com està no tenim espai.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Continuant amb el tema de la Burés. Teniu alguna noticia més de jutjats o d'altres coses?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
S'ha acabat aquí de moment. Tocant allà, com tenim el tema Bonpreu, Antex, s'ha fet alguna
cosa ja? ho ha quedat parat?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Bé, s'està gestionant tot el procés.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
És un acord entre privats.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja!, val.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No ho podem presentar al Ple, per ara.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No se'n sap res?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, però no per parlar-ne en el ple.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
D'acord. S'ha trobat alguna ubicació pel grup Palou-Molina, ja que és queixen que hi ha molta
humitat i se'ls fa malbé coses.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
És va parlar de donar-los un espai. Sí, sí, s'està buscant i segurament es farà el canvi.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:

Els veïns del carrer, Gironella, ara fan les obres ells, veig, no?. Almenys han demanat algun
permís a l'A.C.A. per poder fer alguna actuació, no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Parlem del Puigbell, no? Varen demanar a l'A.C.A. L'A.C.A. ha d'emetre un informe i està
parat, en aquests moments està en mans de l'A.C.A. l'expedient.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Aquí a l'Ajuntament farem alguna cosa o no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Els varem oferir fer la execució subsidiaria nosaltres i després que ells anessin pagant però,
s'han espavilat pel seu compte i sembla que han trobat un millor preu.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Així, que l'Ajuntament, el tema econòmic no el portara?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Per últim, tema del carrer Comerç i carrer d'Avall. Al carrer Comerç, estan fent unes obres, els
embornals que estan posant els posen en direcció vertical, no se si és normal perquè
generalment és posen horitzontals i ara els posen verticals, és normal o no.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En tot cas segons està previst en el projecte i hi ha la supervisió de guàrdia.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Ara, que ho estan fent, dius no se si és més lògi que els posin horitzontals o verticals tal com
baixa l'aigua, pregunto eh?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Nosaltres no en tenim coneixements per avaluar-ho però si que Aqualia ha estat revisant hi ha
hagut el projecte a exposició, hi el projecte ho posa així!
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Continuant amb el tema de les obres del carrer d'Avall, veus, quan puges per davant de Can
Toy i tot allò que hi han bastantes llosses que s'estan aixecant quan vas amb el cotxe, és
reemplaçaran aquestes?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ja ho sap la empresa, és la mateixa empresa que ens està fent el carrer Comerç que ha fet
això, quan acabin el carrer Comerç, els varem demanar que substitueixin totes les lloses

trencades. Si no ho fan doncs, perdran la fiança, però s'han compromès que sí, que ho farien.
Els interessa quedar bé, es clar!
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No, no, en dubto. I l'última, el pou del cementiri o l'aigua del cementiri com està?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Tècnicament s'està mirant, però per executar-lo s'està pendent de l'aprovació del crèdit que
tenim al pressupost per poder tenir la partida per poder executar-lo.
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
De totes maneres s'ha demanat permís a carreteres i a l'A.C.A. L'enginyer hi està treballant.

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,
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