
 
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 23 DE 

NOVEMBRE DE 2021 
 

Identificació de la sessió:   

Núm.  PLE2021000011  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 23 de novembre de 2021 

Hora d’inici: 20:15 h 

Hora de fi: 21:39 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Jordi Pibernat Casas, Alcalde 

Rosa M. Torns Vila, 1a Tinent Alcalde del grup municipal Junts per Anglès 

Albert Roura Ferrer, 2n Tinent Alcalde del grup municipal Junts per Anglès 

Esteve Trias Caparros, 3r Tinent Alcalde del grup municipal Junts per Anglès 

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Moragas Fontane, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Joan Valencia Palom, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Pere Espinet Coll, Regidor del grup municipal PAU 

Esteve Callis Prat, Regidor del grup municipal PAU 

Antoni Ruiz Palma, Regidor del grup municipal PAU 

 

Amb veu i sense vot:  

Sandra Pinos Martinez, Secretària 

Leonor Martinez Lacambra, Interventora 

 

Han excusat la seva absència:  

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Imma Jimenez Pla, Regidora del grup municipal PAU 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.0.- Aprovació de les actes de les sessions número 9 de 28 de setembre de 2021 i 

número 10 de 21 d'octubre de 2021 

 

2.0.- Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local de la número 18 de 16 

de setembre de 2021 a la número 21 de 4 de novembre de 2021 

 

3.0.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 

988 de 20 de setembre de 2021 al 1247 de 15 de novembre de 2021 

 



 
 

 

4.0.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament 

d'Anglès per al desenvolupament d'actuacions de senyalització turística, en el marc 

del projecte "Els Camins de la història a la comarca de la Selva" (Núm. expedient.: 

X2021001692) 

 

5.0.- Rectificació error material Acord de Ple aprovació inicial Projecte de millora del 

ferm i obres d'urbanització complementàries del carrer Ramon Fuster i carrer Can 

Planes. (Expedient núm. X2021001087) 

 

6.0.- Aprovació de la certificació número 6 de les obres de Millora de l'eficiència 

energètica de l'enllumenat públic d'Anglès. (Expedient núm. X2020001634) 

 

7.0.- Aprovació definitiva del Pla Parcial PPU 07 Impremta Pagès. ( Expedient núm. 

X2020000658) 

 

8.0.- Aprovació inicial del Pla de prevenció d'incendis forestals 2022-2026. (Expedient 

núm. X2020001000) 

 

9.0.- Adjudicació del contracte d'obres de millora del clavegueram d'Anglès (Fase 1). 

(Expedient núm. X2021000399) 

 

10.0.- Modificació de la relació de llocs de treball (RLT) arquitecte tècnic. (Expedient. 

núm. X2021001788) 

 

11.0.- Donar compte dels Informes d'execució trimestral, PMP i Morositat 3r trimestre 

2021. (Expedient. Núm .X2021001703) 

 

12.0.- Aprovació inicial del Pressupost 2022, de les bases d'execució, subvencions 

nominatives i de la plantilla de personal. (Expedient núm. X2021001453) 

 

13.0.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'Abastament d'aigua al 

municipi d'Anglès. (Expedient núm. X2020000993) 

 

14.0.- Assumptes Urgents. 

 

15.0.- Precs i preguntes 

 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió:  

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

 



 
 

 

1.0.- Aprovació de les actes de les sessions número 9 de 28 de setembre de 2021 i 

número 10 de 21 d'octubre de 2021. 

 

VOTACIONS 

 

Es passa a la votació la petició del Sr. Pere Espinet d’ajornar a la següent sessió 

l’aprovació de les actes, la qual és favorable per unanimitat dels 11 assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer i Joan Valencia Palom PAU (3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni 

Ruiz Palma.  

 

D’acord amb el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (BOE 305, de 22 de 

desembre i correcció d’errades, BOE 12, de 14 de gener de 1987), pel qual s’aprova 

el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquest 

punt de l’ordre del dia queda sobre la taula i se n’ajornarà l’aprovació per a la següent 

sessió ordinària. 

 

  

2.0.- Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local de la número 18 de 16 

de setembre de 2021 a la número 21 de 4 de novembre de 2021. 

 

Es dona compte de les actes de les Juntes de Govern Local de la número 18 de 16 de 

setembre de 2021 a la número 21 de 4 de novembre de 2021. 

 

3.0.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 

988 de 20 de setembre de 2021 al 1247 de 15 de novembre de 2021. 

 

S’informa que han estat a disposició dels regidors els decrets dictats per l’Alcaldia des 

de la última convocatòria de la comissió informativa ordinària, del número 988 de 20 

de setembre de 2021 al 1247 de 15 de novembre de 2021. 

 

 

 

4.0.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i  l 'Ajuntament  

d'Anglès per al desenvolupament d'actuacions de senyalització turística, en el marc 

del projecte "Els Camins de la història a la comarca de la Selva" (Expedient núm.  

X2021001692) 

 

Antecedents 

 

Primer.- Vist la proposta de l’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la 

Selva i l’Ajuntament d’Anglès per al desenvolupament de les actuacions de 

senyalització d’itineraris i/o d’interpretació del patrimoni cultural de la comarca de la 



 
 

 

Selva. 

 

Segon.- Atès que l’Ajuntament d’Anglès té la voluntat de participar en les accions de 

senyalització en el marc del projecte “Els camins de la història a la comarca de la 

Selva”.  

 

Atès que la població d’Anglès està ubicada a la Comarca de la Selva, a l’àrea del Ter 

Brugent.  Com a la resta de poblacions properes, Amer i La Cellera, és una zona 

especialment envellida. Aproximadament un 12% de la població d’Anglès està 

qualificada com a depenent. Aquest percentatge és més elevat que la mitjana del 

conjunt de la Selva. 

Atès que existeix una demanda creixen d’usuaris que cerquen activitats d’oci, 

turístiques i esportives al aire lliure. 

 

Tercer.-Vista la memòria justificativa de data 20 d’octubre de 2021, emesa pel Regidor 

d’Urbanisme, Turisme i Promoció Econòmica, on es constata la necessitat de 

l’Ajuntament en la signatura del conveni de col·laboració en la matèria precitada. 

 

Quart.- Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 21 d’octubre de 2021.  

 

Cinquè.- L’estimació de l’aportació econòmica, en el ben entès que el present 

ajuntament es compromet al cofinançament, per l’any 2022 i 2023, en conformitat 

amb l’Annex 1 del conveni, és  de 1.308,08€. 

Sisè.- Tenint en compte que durant la sessió plenària la intervenció municipal ha fet 

advertiment de la no fiscalització amb caràcter previ del present punt, es procedeix a 

esmenar la proposta d’acord a fi de subsanar-ho.  

 

 

Fonaments de Dret  

 

La normativa d'aplicació on regula els convenis interadministratius la trobem a la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, en concret als articles 47 a 53. 

Ens trobem davant del tipus de conveni establert a l'article 47.a) en concret quan 

estableix: 

«a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, 

o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 

dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de 

medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad 

de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o 

delegadas. 

Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más 

Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las 

mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo 



 
 

 

previsto en sus respectivos Estatutos de autonomía.» 

 

 

Òrgan competent: 

 

Pel que fa a l'òrgan competent per a la seva aprovació, si bé no apareix de forma 

expressa en les competències l'article 42.2.h) de la LBRL estableix que són competència 

del Ple “la transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así 

como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras 

administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.” 

 

Resolució 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 

 
Primer.- Aprovar l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal de la 

Selva i l’Ajuntament d’Anglès per al desenvolupament d’actuacions de senyalització 

turística, en el marc del projecte “ELS CAMINS DE LA HISTÒRIA A LA COMARCA DE LA 

SELVA”, el qual es transcriu literalment: 

 

  

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I 

L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUA CIONS DE 

SENYALITZACIÓ TURÍSTICA, EN EL MARC DEL PROJECTE “ELS CAMINS DE LA HISTÒRIA 

A LA COMARCA DE LA SELVA” 

 

REUNITS 

El Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva, en virtut de 

les facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 

de novembre, del Text refós de la Llei d’organització comarcal. 

 

El Sr. Jordi Pibernat casas, alcalde de l’Ajuntament de d’Anglès en virtut de les facultats 

de representació que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

Les parts es reconeixen, en la representació que ostenten, la competència i capacitat 

legal necessàries per a la formalització del present conveni, i a tal efecte 



 
 

 

 

 

INTERVENEN 

 

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, 

reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes 

d’aquest document. 

 

 

EXPOSEN 

 

 

Que les dues parts tenen la voluntat de promoure el desenvolupament econòmic local i 

cultural del municipi, fomentant la valorització dels recursos del territori, mitjançant la 

creació, senyalització i/o interpretació d’itineraris i elements patrimonials. 

 

Que existeix una demanda creixent d’usuaris que cerquen activitats d’oci, turístiques i 

esportives a l’aire lliure, el que constitueix una oportunitat per la creació de productes 

turístics de qualitat, dinamitzadors del territori, no estacionals, complementaris a d’altres 

ofertes i respectuosos amb el patrimoni local. 

 

Que el Consell Comarcal de la Selva ha obtingut, per mitjà de la convocatòria de 

subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment 

territorial del turisme (Resolució EMC/1767/2019, de 18 de juny), una subvenció per al 

projecte “Els camins de la història a la comarca de la Selva. Interpretació i integració del 

patrimoni cultural i de la seva xarxa d’itineraris turístics”, que té per objectiu posar a 

l’abast dels visitants informació per a la interpretació i coneixement del patrimoni cultural 

de la comarca i millorar la senyalització de la principal xarxa de camins de la comarca, 

especialment la dels camins de Sant Jaume de la Selva, i que inclou les actuacions de 

senyalització següents: 

 

- Unificar i adequar la senyalització dels itineraris dels Grans Camins de l’Aigua (GCA)  

- Senyalitzar i incorporar a la xarxa GCA els Camins de Sant Jaume de la Selva 

- Incorporar la senyalització del patrimoni que es troba proper i accessible des de la xarxa 

dels GCA i dels camins de Sant Jaume 

- Dissenyar i instal·lar tòtems amb continguts sobre els elements del patrimoni 

 

Que l’Ajuntament d’Anglès té la voluntat de participar en les accions de senyalització en 

el marc del projecte “Els camins de la història a la comarca de la Selva”. 

En conseqüència, les dues parts acorden signar el present conveni subjecte a les 

següents 

 

 



 
 

 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte del conveni  

És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre ambdues 

entitats per al desenvolupament de les actuacions de senyalització d’itineraris i/o 

d’interpretació del patrimoni cultural de la comarca de la Selva. 

 

Aquestes actuacions s’emmarquen dins del Pla de Foment Territorial del Turisme “Els 

camins de la història a la comarca de la Selva. Interpretació i integració del patrimoni 

cultural i de la seva xarxa d’itineraris turístics”, cofinançat per la Generalitat de Catalunya  

(Ordre EMC/78/2019, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de Plans 

de Foment Territorial del Turisme). 

 

El projecte “Els camins de la història a la comarca de la Selva”, contempla, en l’àmbit 

d’aquest conveni, les actuacions següents: 

 

a. Acció “Unificar i adequar la senyalització dels itineraris dels Grans Camins de l’Aigua 

(GCA)”: 

a.1) Estudi de les necessitats d’adequació 

a.2) Disseny i producció de la senyalització 

a.3) Instal·lació de la senyalització 

 

b. Acció “Senyalitzar i incorporar a la xarxa GCA els Camins de Sant Jaume de la 

Selva”:  

b.1) Estudi de les necessitats de senyalització 

b.2) Disseny i producció de la senyalització 

b.3) Instal·lació de la senyalització 

 

c. Acció “Incorporar la senyalització del patrimoni que es troba proper i  accessible des 

de la xarxa dels GCA i dels camins de Sant Jaume”:  

c.1) Estudi del patrimoni proper i accessible a les rutes 

c.2) Disseny i producció de la senyalització 

c.3) Instal·lació de la senyalització 

 

d. Acció “Dissenyar i instal·lar tòtems amb continguts sobre els elements del 

patrimoni”:  

d.1) Creació de continguts i disseny de tòtems 

d.2) Producció i Instal·lació de tòtems  



 
 

 

 

Aquestes actuacions es desenvoluparan durant l’any 2022. 

 

Segona.- Responsabil itats i  obligacions del Consell Comarcal de la Selva  

El Consell Comarcal de la Selva és responsable de: 

 

1) Desenvolupar les actuacions en el municipi d’Anglès, indicades a l’Annex 1.  

 

2) Utilitzar la senyalització seguint el “Manual de senyalització de camins per a la mobilitat 

no motoritzada” desenvolupat per la Direcció General de Turisme (Departament 

d’Empresa i Coneixement). 

 

3) Contractar i/o designar el personal necessari per a la realització de les actuacions a 

desenvolupar. 

 

4) Coordinar de les comissions establertes. 

 

5) Realitzar la comunicació amb el Departament d’Empresa i Treball en relació a 

l’execució, incidències i modificacions del Pla de Foment del Turisme. 

 

6) Realitzar la justificació econòmica i tècnica de les subvencions rebudes per al 

desenvolupament del projecte. 

 

7) Fer constar, en els elements informatius i publicitaris que es desenvolupin en el marc 

d’aquest conveni, la participació de les entitats col·laboradores i incloure-hi el seu logotip 

corporatiu. 

 

8) Destinar l’aportació econòmica realitzada per l’Ajuntament a cobrir els costos de les 

accions desenvolupades. 

 

9) Informar a l’Ajuntament de l’estat d’execució de les actuacions del projecte i de les 

possibles incidències vinculades al projecte. 

 

 

Tercera.- Responsabilitats i obligacions de l’Ajuntament d’Anglès 

 

L’Ajuntament d’Anglès es compromet a: 

 

Realitzar l’aportació econòmica, especificada a l’Annex, destinada a cofinançar les 

actuacions objecte d’aquest conveni.  



 
 

 

 

Verificar i acreditar la titularitat, així com posar a disposició del Consell Comarcal, aquells 

espais del municipi on s’hagin d’executar les actuacions objecte del conveni, i disposar i 

facilitar al Consell Comarcal de la Selva els permisos i autoritzacions necessaris. 

 

Facilitar el desenvolupament de les actuacions. 

 

Designar un representant per participar a la comissió de seguiment. 

 

Si l’Ajuntament constata deficiències constructives durant el període de garantia, ho 

haurà de comunicar al Consell Comarcal de la Selva abans de la finalització d’aquest 

període. 

 

Transcorregut el termini de garantia, l’ajuntament serà l’encarregat d’efectuar el 

manteniment i conservació de la senyalització instal·lada.  

 

Els Ajuntaments estaran obligats a mantenir la finalitat dels béns al fi concret per al qual 

han estat executats durant un període mínim de 5 anys un cop acabat el projecte.  

 

 

Quarta.- Mecanismes de control i seguiment de les accions 

El seguiment del projecte es farà mitjançant la creació d'una Comissió formada pel 

personal del Consell Comarcal de la Selva vinculat a l’operació i per un representant de 

cadascuna de les entitats col·laboradores, que es reuniran, quan sigui necessari, per fer 

el seguiment de les accions. 

 

 

Cinquena.- Entrega al municipi 

 

Un cop recepcionada l’obra i transcorregut el termini de garantia, el Consell Comarcal de 

la Selva ha de fer entrega de l’obra al municipi, per tal que aquest efectuï la corresponent 

alta a l’inventari de béns municipal, així com, per fer el manteniment i conservació del 

tram. 

 

Sisèna.- Vigència i extinció  

 

Aquest conveni tindrà una durada de dos anys, que es podrà prorrogar en el cas que 

sigui necessari per a la finalització de les actuacions estipulades. En qualsevol moment 

abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni en poden acordar 

unànimement la pròrroga per un període de fins a dos anys addicionals. 

 

El conveni podrà extingir-se anticipadament per alguna de les causes següents: 

 



 
 

 

a) Per incompliment de les obligacions pactades.  

 

b) Per mutu acord entre les parts.  

 

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

 

d) Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin les clàusules del 

present conveni. 

 

e) Per renúncia o revocació total o parcial de la subvenció del Pla de Foment del 

Turisme, del qual depèn una part del finançament de les actuacions que regula 

aquest conveni.  

 

La renúncia o revocació, total o parcial, de la subvenció del Pla de Foment del Turisme 

habilitaria el Consell Comarcal a deixar sense efecte aquest conveni, mantenint-se, en 

qualsevol cas, les obligacions de les parts en allò que ja s’hagués executat fins al 

moment del desistiment. 

 

 

Setena.- Règim jurídic  

 

El present conveni i tots els convenis que subscriguin ambdues parts en 

desenvolupament d’aquest, tenen caràcter de conveni de col·laboració entre entitats de 

caràcter local i no se sotmetran a la normativa de contractes administratius, sinó que els 

serà d’aplicació les normes de règim jurídic de les administracions públiques i en concret 

les de règim local en matèria de col·laboració institucional. 

  

Per a la deguda constància d’allò convingut, i en prova de conformitat, les parts signen 

aquest document, per duplicat exemplar i a un sol efecte,  en la data i lloc a dalt indicat.  

 

 

Vuitena. Règim de publicitat i transparència 

 

Aquest conveni, per tal que sigui eficaç, es publicarà a la seu electrònica del Consell 

Comarcal de la Selva, al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de conformitat 

amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de 

Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, al Portal de Transparència 

del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i es passarà a 

publicar, de manera trimestral, una relació dels convenis aprovats al llarg d’aquest 

període al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 

 



 
 

 

Així ho acorden els compareixents en representació de les respectives institucions, en 

prova de conformitat, signem digitalment el present document en el lloc que figura a 

l’encapçalament. 

 

 

 

 

 

President del Consell Comarcal de la Selva   Alcalde d’Anglès 

 

Salvador Balliu i Torroella      Jordi Pibernat Casas 

 

 

ANNEX 1. Detall de les actuacions i pressupost 

 

Detall de les accions específiques a realitzar al municipi d’Anglès, l’aportació econòmica 

municipal i el repartiment anual de pagaments. 

 

 

Accions incloses en aquest conveni 

 

Acció “Unificar i adequar la senyalització dels itineraris dels Grans Camins de l’Aigua 

(GCA)”: actualització i renovació de la senyalització de 4,70 quilòmetres de la xarxa. 

 

Acció “Senyalitzar i incorporar a la xarxa GCA els Camins de Sant Jaume de la Selva”: 

senyalització de 2,82 quilòmetres de l’itinerari dels Camí de Sant Jaume del municipi. 

 

Acció “Incorporar la senyalització del patrimoni que es troba proper i accessible des de la 

xarxa dels GCA i dels camins de Sant Jaume”: senyalització de 2 punts d’interès 

accessibles des de la xarxa de GCA i/o camins de Sant Jaume. 

 

Acció “Dissenyar i instal·lar tòtems amb continguts sobre els elements del patrimoni”: 

instal·lació de 1 tòtem. 

 

 

Aportació econòmica per part de l’ajuntament 

 

L’aportació de l’ajuntament per a la realització de les actuacions és de 1.308,08 € 

 

 
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa de 1.308,08 €, corresponent a l’aportació de 

l’ajuntament per a la realització de les actuacions a favor del Consell Comarcal de la 

Selva amb NIF P6700002F, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 432 22699 



 
 

 

“DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ TURÍSTICA” del Pressupost Municipal del 2022. 

L’aprovació de la present despesa queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 

suficient al Pressupost municipal de l’exercici 2022 en tractar-se d’una tramitació 

anticipada de la mateixa. 

 

TERCER.- Notificar al Consell Comarcal de la Selva.   

 

QUART.- Comunicar al regidor competent, a l’àrea que promou el conveni i al 

Departament d’Intervenció de l’Ajuntament.  

 

CINQUÈ.- Condicionar l’aprovació del present acord a que l’informe de fiscalització que 

ha d’emetre la intervenció sigui favorable i així esmenar la falta de tràmit.  

 

 

VOTACIONS 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 11 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer i Joan Valencia Palom. PAU (3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni 

Ruiz Palma. 

 

INTERVENCIONS: 

Sr. Espinet: sobre la senyalització s’han tingut en compte les deus d’aigua? Creiem que 

també estaria bé que quedessin senyalitzats. 

Sr. Roura: ho tindrem en compte, i podrem fer l’aportació en el moment que puguem 

formar part del projecte. 

La Secretària municipal explica que la interventora municipal ha posat de manifest que el 

present conveni té despesa associada i que no ha estat objecte de fiscalització prèvia 

limitada, com a solució apunta a fer una esmena del redactat de la proposta a fi que 

s’aprovi amb condició resolutòria. 

 

 

5.0.- Rectificació error material Acord de Ple aprovació inicial Projecte de millora del 

ferm i obres d'urbanització complementàries del carrer Ramon Fuster i  carrer Can 

Planes. (Expedient núm. X2021001087) 

 
Assumpte 

Aprovació inicial del PROJECTE DE MILLORA DEL FERM I OBRES D'URBANITZACIÓ 

COMPLEMENTÀRIESDEL CARRER RAMON FUSTER I CARRER CAN PLANES 

 

Antecedents 

 



 
 

 

1.- En data 21.10.2021 el Ple de  la corporació va aprovar inicialment  el projecte d’obres de 
“MILLORA DEL FERM I OBRES COMPLEMENTÀRIES D’URBANITZACIÓ AL CARRER CAN PLANAS 

I CARRER RAMON FUSTER” redactat per d’iniciativa municipal, redactat per encàrrec de 

l’Ajuntament per Claudi Quera Costa Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 
35.127) de l’empresa ENIGEST SL, amb data juliol de 2021, i amb un pressupost d’execució 

per contracte de 493.091,20€, més 103.549,15€ en concepte d’IVA , fent un total de 
596.640,35€. 

 

2.- Vist que s’ha detectat un error en el punt SEGON de la part resolutiva de l’acord del PLE 
citat anteriorment. 

 

Fonaments de Dret 
 
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques. 

 

L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és el Ple d’acord amb l’establert 

a l’article 38 ROAS i al 52.2.o) TRLMRLC com a òrgan de contractació segons allò 

establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, ja que es tracta d’un projecte que compta 

amb un pressupost que supera el 10% dels recursos ordinaris. 
 

Resolució 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 

 

PRIMER.- Rectificar l’error material dictat en el punt SEGON de la resolució de l’acord 

del PLE de data 21.10.2021 pel qual s’aprovava inicialment el projecte d’obres de 
“MILLORA DEL FERM I OBRES COMPLEMENTÀRIES D’URBANITZACIÓ AL CARRER CAN PLANAS 

I CARRER RAMON FUSTER. 

 
 

ALLÀ ON DIU: 

SEGON.- PUBLICAR l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, al tauler 

d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web (www.angles.cat), per tal que 

durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de 

publicació al BOP, els ciutadans puguin presentar les al·legacions que 

considerin oportunes. 

HA DE DIR: 

 

SEGON.- PUBLICAR l’acord al Butlletí Oficial de la Província, en el diari El  Punt, 

el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, per tal que durant el 



 
 

 

termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de publicació al 

BOP, als efectes que es puguin presentar al·legacions. 

 

 

 

VOTACIONS 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 11 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer i Joan Valencia Palom. PAU (3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni 

Ruiz Palma.  

 

 

 

 

6.0.- Aprovació de la certificació número 6 de les obres de Millora de l 'eficiència 

energètica de l 'enllumenat públic d'Anglès. (Expedient núm. X2020001634)  

 

 

Identificació de l’expedient  

 

Execució d’obres de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic – 

Aprovació de la sisena certificació d’obra. 

 

Antecedents 

 

1.- En data 22 de setembre de 2020, es va adjudicar el contracte de les “OBRES DE 

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL MUNICIPI 

D’ANGLÈS” a l’empresa ETRA BONAL, SA  amb NIF A08522955, per un import de 

472.650,28€, 99.256,56€ en concepte d’IVA, sumant un import total de 

571.906,84€ 

2.- En data 2 d’octubre de 2020 es va formalitzar el contracte  entre l’Ajuntament 

d’Anglès i el contractista ETRA BONAL SA, i el 14 de desembre de 2020, es va signar 

l’acta de replanteig i inici de les obres. 

 

3.- La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 22 d’abril de 2021 va aprovar 

la primera certificació de l’obra, amb un import total de 11.071,57€ IVA inclòs 

 

4.- En data 27 de maig de 2021 el Ple va aprovar la certificació núm. 2 de les obres de 

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Anglès, presentada pel 

contractista en data 05.05.2021  amb un import total de 126.652,96€ IVA inclòs. 



 
 

 

 

5.- En data 17 de juny de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la 3a certificació 

de les obres de Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Anglès, 

presentada pel contractista en data 11.05.2021  amb un import total de 

152.070,99€ IVA inclòs. 

 

6.- En data 1 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la 4a certificació 

de les obres de Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Anglès, 

presentada pel contractista en data 18.06.2021 amb un import de 149.595,01€ IVA 

inclòs. 

 

7.- En data 27.07.2021 el Ple, va aprovar la modificació del contracte d’obres de 

millora de l’enllumenat públic per import de 138.886,21€ IVA inclòs. 

 

8.- En data 2 de setembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la 5a 

certificació de les obres Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 

d’Anglès, presentada pel contractista en data 11.08.2021 amb un import de 2021 

82.737,13€ IVA inclòs. D’aquest acord es va donar compte al plenari de data 

28.09.2021. 

 

9.- En data 25.10.2021 i registre d’entrada E2021006472, ETRA BONAL, SA presenta 

la sisena certificació corresponents a les obres executades el mes de setembre, 

subscrita també per la direcció de l’obra i amb un import total de 120.095,86€ IVA 

inclòs.  

 

10. Vist informe emès per l’enginyer municipal en data 04.11.2021, en el que informa 

favorablement la certificació núm. 6 de l’obra de Millora de l’enllumenat públic amb 

un import total de 120.095,86€ IVA inclòs. 

 

11.- Consta a l’expedient comunicació a la Intervenció municipal que amb aquesta 

certificació s’assoleix el 90% d’obra executada, d’acord amb l’establert en l’article 198 

de la LCSP. 

 

12- Vist informe de fiscalització que obra en l’expedient. 

 

 

Fonaments de Dret 

 

Considerant allò previst als articles 308 i següents de la Llei 9/2018, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic – LCSP 2017 - , i de conformitat amb allò 

previst a la Disposició Addicional Segona de la LCSP 2017, l’òrgan per aprovar les 

certificacions com a òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per delegació 

del Ple segons acord de data 16.06.2020. 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 

 



 
 

 

PRIMER.-  Avocar per aquest acte en concret la competència delegada a la Junta de 

Govern Local per acord de data 16.06.2020. 

 

SEGON.- Aprovar la certificació núm. 6 de les obres de Millora de l’eficiència 

energètica de l’enllumenat públic d’Anglès, presentada pel contractista en data 

04.11.2021  amb un import total de 120.095,86€ IVA inclòs. 

 

TERCER.- Notificar la present resolució al contractista i a la direcció de les obres. 

 

QUART.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció. 

 

 

 

 

VOTACIONS 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 11 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer i Joan Valencia Palom. PAU (3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni 

Ruiz Palma.  

 

 

 

 

7.0.- Aprovació definitiva del Pla Parcial PPU 07 Impremta Pagès. (Expedient núm. 

X2020000658) 

 

 
Assumpte 

Aprovació definitiva del PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR URBANITZABLE 07  

INSTALꞏ LACIONS DE LA IMPREMTA PAGES. 

 

Antecedents 

1.- El Pla Parcial Urbanístic SUD 07 “Instal·lacions de la impremta Pagès”, promogut 

per la mercantil IMPREMTA PAGÈS, SL amb CIF B17207945 i redactat per l’arquitecta 

Núria Díez Martínez, fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local en 

sessió ordinària del 5 de novembre de 2020. 

La finalitat de promoure i desenvolupar el Pla Parcial del sector SUD 07 del POUM 

d’Anglès és la d’ordenar les instal·lacions industrials de Impremta Pagès i les possibles 



 
 

 

ampliacions futures per tal de poder garantir la continuïtat de la seva activitat 

industrial en el seu emplaçament. Això suposa la ordenació del sòl urbanitzable 

delimitat pel document de Modificació Puntual nº 3 del POUM d’Anglès en els terrenys 

on s’ubiquen les instal·lacions. 

2.- L’edicte d’informació pública va sortir publicat en el BOP núm. 230 de data de 30 

de novembre de 2020, en el tauler d’edictes en la mateixa data i el dia 26 de 

novembre es va publicar en el Diari El Punt. L’edicte i la resta de documentació 

administrativa han estat exposats al públic pel termini d’ 1 mes, i durant aquest 

període no s’ha presentat cap al·legació. 

També s’ha notificat l’aprovació inicial a la resta de propietaris de terrenys de l’àmbit 

sense que s’hagin presentat al·legacions. 

3.- S'han rebut els següents informes dels organismes sectorials: 

1. (E2020005905) Informe energètic del Departament d’Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya, data 03/12/2020. Emet informe favorable. Fa 

un llistat de la normativa que ha de contenir el Pla Parcial. Resposta de l’equip 

redactor: Respecte al compliment de la legislació sectorial en el disseny i 

execució de les infraestructures, aquest és obligat en la redacció del 

corresponent projecte d’urbanització, que en aquest sector no s’escau perquè 

tal com s’ha exposat, no és necessari modificar o ampliar la xarxa existent.  

2. (E2020005905) Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 

Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, data 04/12/2020 Emet informe en el sentit que el pla parcial no 

requereix d’una avaluació ambiental perquè els efectes ja han estat avaluats 

en la modificació del POUM que es desenvolupa.  

3. (E2020005905) Informe d’accidents greus del Departament d’Empresa i 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya, data 01/12/2020. Emet informe 

favorable.  

4. (E2020006338) Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de 

18/12/2020 Emet informe en el sentit que opina que l ’àmbit del Pla no inclou 

cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic i que considera que la 

seva tramitació no requereix d’un estudi complementari de riscos geològics.  

5. (E2021000577) Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, data 26/01/2021 

Emet informe favorable amb unes prescripcions les quals són incorporades en 

l’article 11 de la Normativa.  



 
 

 

6. (E2021000603) Informe de prevenció d’incendis de la Regió d’Emergències de 

Girona de la Direcció General de Prevenció, Extinció i Salvaments del 

Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, data 25/01/2021. Emet 

informe favorable.  

7. (E2021000850) Informe del Departament de Territori  i  Sostenibil itat de la 

Generalitat de Catalunya Emet l’informe preceptiu que determina l’article 87 

del TRLUC, en sentit favorable. Afegeix com a observacions que s’incorporin les 

consideracions de l’informe de Seguretat Industrial i que cal informe favorable 

vinculant de la DG d’Infraestructures de Mobilitat pel que fa a la incidència de 

la variant C-63, així com a la possible afectació a part de la  construcció 

existent.  

8. (E2021001367) Informe de mobilitat de la Direcció General de Transports i 

Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya de 11/02/2021 Emet informe favorable 

9. (E2021001369) Informe del Servei Territorial de Carreteres a Girona del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 

16/02/2021. Emet informe favorable d’acord amb l’informe, de data 

25/02/2019, de la Modificació puntual núm 3 del POUM. Recorda de l’obligat 

compliment d’alguns aspectes de la legislació sectorial.  

10.(E2021001558) Informe de FCC Aqualia SA de 03/03/2021 Certifica que els 

actuals recursos hídrics que disposa actualment el municipi d’Anglès són 

suficients per abastir les necessitats requerides del Pla Parcial SUD 07 

Impremta Pagès. 

4.- Vist l’informe emès per l'Arquitecta municipal en data 3 de novembre de 2021 i 

segons el qual el present document incorpora les observacions dels informes 

sectorials emesos durant el període d’informació pública. 

5.- Vist l’informe proposta de resolució emesa pels Serveis Jurídics de 12 de novembre 

de 2021, amb la nota de conformitat de la Secretària municipal, d’acord amb 

l’establert a l’article 3.3 i 4 del RDL 128/2018, de 16 de març pel que es regu la el 

règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 

nacional. 

Fonaments de Dret 

I.- S’ha donat compliment al previst a l’article 102 del TRLUC, segons el qual els plans 

urbanístics derivats d'iniciativa privada, a més d'incloure les determinacions 



 
 

 

establertes amb caràcter general per aquesta Llei, han de contenir documentació 

específica referida a l'estructura de la propietat del sòl afectat, la viabilitat econòmica 

de la promoció, els compromisos que s'adquireixen i les garanties de compliment de 

les obligacions contretes. 

 

II.- Segons l’article 81 del TRLUC, correspon als ajuntaments, un cop vist l'informe de 

la comissió territorial d'urbanisme competent, l'aprovació definitiva dels plans parcials 

urbanístics que afecten llur terme municipal i que són promoguts d'acord amb les 

determinacions d'un pla d'ordenació urbanística municipal o d'un programa d'actuació 

urbanística municipal. 

 

III.- D’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les  

Bases de Règim Local l’òrgan competent per a l'aprovació definitiva del planejament 

derivat  és el Ple de la corporació, per majoria simple.  

 

IV.- En aplicació de l’article 88 del TRLUC un cop els plans urbanístics derivats hagin 

estat aprovats definitivament, l’Ajuntament ha de lliurar en el termini d'un mes a les 

comissions territorials d'urbanisme que escaigui, als efectes d'informació, coordinació 

i arxivament, la documentació tècnica i administrativa completa. Aquest lliurament és 

condició per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva d'aquests plans, sens 

perjudici del règim de comunicació d'acords regulat per la legislació municipal i de 

règim local de Catalunya. 

 

Resolució 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 
 

 

PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla Parcial Urbanístic SUD 07 “Instal·lacions de la 

impremta Pagès”, promogut per la mercantil IMPREMTA PAGÈS, SL amb CIF 

B17207945 i redactat per l’arquitecta Núria Díez Martínez. 

 

SEGON.- Dur a terme la tramesa en el termini d’un mes a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Girona, d’un exemplar de la documentació tècnica i administrativa 

completa als efectes d’allò que preveuen els art.107.5 i 88 del text refós de la Llei 

d’urbanisme. 

 

TERCER.- Publicar, un cop complimentat el tràmit indicat a l’apartat anterior, al Butlletí 

Oficial de la Província de Girona el present acord d’aprovació definitiva del Pla parcial 

urbanístic del SUD 7, el text sencer de les Normes urbanístiques i els plànols 



 
 

 

normatius en compliment d’allò que disposen els arts. 107 de la Llei d’urbanisme i 

70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.  En tot 

cas, no es procedirà a la publicació del Pla si amb caràcter previ no s’han dipositat les 

garanties el relació a la urbanització a què fan referència l’article 107.3 del Decret 

legislatiu 1/2010. 

 

QUART.- Notificar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el Butlletí on ha estat 

publicat l’edicte d’aprovació definitiva. 

 

CINQUÈ.- Indicar que la documentació del Pla Parcial Urbanístic del SUD 7 aprovat 

definitivament també es pot consultar a la seu electrònica de l’ajuntament d’Anglès  

(www.angles.cat), així com al RPUC (registre de planejament de Catalunya). 

 

SISE.- Notificar el present acord als propietaris dels terrenys compresos en l’àmbit. 

 

 

 

 

VOTACIONS 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 11 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer i Joan Valencia Palom. PAU (3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni 

Ruiz Palma.  

 

 

 

8.0.- Aprovació inicial del Pla de prevenció d'incendis forestals 2022-2026. (Expedient 

núm. X2020001000)  

 

Antecedents 

 

A 21 de setembre de 2021, el Consell Comarcal de la Selva en RE E2021005649, 

presenta el Pla de prevenció d’incendis forestals del municipi d’Anglès (2022-2026), 

redactat a setembre de 2021 per l’equip redactor de la Unitat de Sostenibilitat del 

Consell Comarcal de la Selva. 

 

Vist l'Informe de l’Enginyer municipal, de data 11 de novembre de  2021, pel que 

s'informa favorablement el document.  

 

Fonaments de Dret  



 
 

 

 

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) és un instrument de 

planificació i gestió definit a la Llei forestal de Catalunya de 1988, amb l’objectiu de 

reduir el risc d'inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l'extinció. El 

planejament preveu entre altres línies d’acció la de l’establiment de la infraestructura 

de xarxa viària i de punts d'aigua. 

 

L’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya estableix que: 

 

Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendis forestals han de disposar 

d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual ha de ser 

tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per ser aprovat. La manca 

d'aprovació expressa en el termini de tres mesos tindrà efectes estimatoris. 

 

Els Plans de Prevenció d’Incendis Forestals han de contenir les mesures operatives i 

administratives a prendre i els equips i les infraestructures a crear per a defensar-se 

dels incendis forestals i disminuir-ne el risc. 

 
Resolució 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 

 

PRIMER.- APROVAR inicialment el Pla de prevenció d’incendis forestals del municipi 

d’Anglès (2022-2026), redactat a setembre de 2021 per l’equip redactor de la Unitat 

de Sostenibilitat del Consell Comarcal de la Selva. 

 

SEGON.- SOTMETRE'L a informació pública per un període de 30 dies hàbils 

mitjançant un edicte al BOP, al tauler d’anuncis municipal i la pàgina web municipal. 

En cas de no presentar-se al·legacions s'entendrà aprovat definitivament. 

 

TERCER.- TRAMETRE el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals al Servei de Prevenció 

d’Incendis del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural per a 

l'emissió de l'informe corresponent. 

 

QUART.- En cas de no presentar-se al·legacions i que l'informe Servei de Prevenció 

d’Incendis sigui en sentit favorable, s'entendrà aprovat definitivament sense 

necessitat d'adoptar un nou acord. 

 

CINQUÈ.- TRAMETRE el Pla, un cop estigui aprovat definitivament, a la Comissió de 

Protecció Civil de Catalunya del Departament d’Interior de la Generalitat, als efectes 

oportuns.  

 

SISÈ.-  Informar de la presa del present acord a l’ADF  i a la Policia Local. 

 

 



 
 

 

 

VOTACIONS 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 11 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer i Joan Valencia Palom. PAU (3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni 

Ruiz Palma.  

 

 

INTERVENCIONS: 

Sr. Callís: hi havia un tema puntual que la començament hi havia un número 

d’habitants, s’ha canviat? 

Sr. Jordi Pibernat: Diu que sí, que l’he signat aquest matí. 

 

 

 

 

9.0.- Adjudicació del contracte d'obres de millora d el clavegueram d'Anglès (Fase 1). 

(Expedient núm. X2021000399)  

 

Assumpte 

 

Contracte d’obres de millora del sanejament del municipi d’Anglès, mitjançant 

procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d’adjudicació. 

 

 

Antecedents 

 
Primer.- Vist que, als efectes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, es  considera necessari que es tramiti un 

contracte administratiu d’execució de les obres per dur a terme les actuacions 

previstes en el Projecte bàsic i executiu de les obres de millora sanejament municipal 

(fase 1) de Febrer de 2021 redactat per encàrrec municipal, per Marc Alsina Martí, 

Enginyer de Camins, Canals i Ports Nº col·legiat 22.775, i d’acord amb la justificació de 

l’informe de necessitat de data 13 de setembre, el contingut del qual s’assumeix per 

aquest òrgan de contractació. 

 

Segon.- Vist l’Informe favorable de l’Oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació 

de Girona, en el qual es detallen els aspectes tècnics de l’actuació esmentada 

recollint-se en el corresponent Projecte d’Obres els Plecs de Prescripcions Tècniques 

pels quals es regirà la licitació   



 
 

 

Tercer.- En data 13 d’abril de 2021 es va aprovar, mitjançant acord del Ple de 

l’Ajuntament d’Anglès, la tramitació del contracte administratiu d’obres previstes en el 

Projecte de millora del sanejament municipal (fase 1). 

Quart.- En data 28 de juliol de 2021 es va aprovar definitivament, mitjançant acord del 

Ple de l’Ajuntament d’Anglès, el projecte bàsic i executiu de les obres de millora del 

sanejament municipal (fase 1), amb un pressupost d’execució per contracte de CINC-

CENTS NORANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS I NORANTA-SET CÈNTIMS 

(592.416,97€) IVA exclòs. 

Cinquè.- En data 21 d’octubre de 2021 va finalitzar el termini  per a la presentació 

d’ofertes, havent-se rebut les següents ofertes: 

 

Sisè.- En data 25 d’octubre de 2021 va tenir lloc la Mesa de Contractació i l’obertura 

del sobre únic, essent proposada com a adjudicatària del present contracte l’empresa 

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., amb una oferta econòmica de 457.570,00 

euros, IVA exclòs, i dos anys de garantia addicional. 

La classificació de les ofertes és la següent: 



 
 

 

 

 

Setè.- Vist l’informe favorable emès per l’àrea de Secretaria en relació a al compliment 

dels requisits exigits i la documentació presentada per l’empresa proposada 

adjudicatària. 

Vuitè.- Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per l’àrea d’Intervenció d’aquest 

Ajuntament. 

 

Fonaments de dret 

 Vist l’article 13 de la LCSP, on es disposa que es consideraran contractes 

d’obres “els que tenen per objecte un dels següents:  

a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, 

o la realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I. 

b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits 

que fixa l’entitat del sector públic contractant que exerceixi una influència 

decisiva en el tipus o el projecte de l’obra.” 

 Article 159 i concordants de la Llei 9/2017, de 08 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic. 

 Vist allò que disposen els articles 231 a 246 de la Llei 9/2017, de 08 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic en relació al contingut, execució i 

resolució dels contractes d’obres. 

 De conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, 

corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte 

dels contractes que subscrigui l’entitat local, quan pel seu valor o durada no 

corresponguin a l’alcalde o president de l’entitat local. 

 

Resolució 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 

 
PRIMER.- AVOCAR, per aquest acte en concret, la competència delegada a la Junta de 

Govern Local per acord de data 13 d’abril de 2021. 



 
 

 

 

SEGON.-  Adjudicar el contracte d’obres de millora del clavegueram d’Anglès (Fase 1) a 

l’empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. amb NIF B65675365, d’acord amb 

l’oferta presentada per un import de 457.570,00 euros, més IVA (96.089,70 euros), 

fent un total de 553.659,70 euros, amb un termini d’execució de 5 mesos i un termini 

de garantia de 3 anys. 

 

TERCER.- El contracte es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars i pel 

Projecte bàsic i executiu de les obres de millora del sanejament municipal que 

consten a l’expedient i als relacionats; per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic (LCSP); pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel 

qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques (RGLCAP), amb les particularitats de la normativa reguladora de 

l’administració local, i per les altres normes d’aplicació en matèria de contractació 

administrativa. 

QUART.- Disposar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 160 61902 “Inversions 

Clavegueram (Exercici 2021)” del pressupost municipal vigent, la despesa derivada 

del contracte per un import total de 553.659,70€, IVA inclòs, a favor de l’empresa 

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. amb NIF B65675365. 

 

CINQUÈ.- Acceptar la garantia definitiva de 22.878,50€, corresponent al 5% del preu 

d’adjudicació (457.570,00 euros),  mitjançant certificat d’assegurança de caució amb 

l’entitat asseguradora AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, presentada per l’adjudicatària. 

 

SISÈ.- Nomenar com a responsable del contracte al director facultatiu de les obres, el 

Sr. Marc Alsina Martí d’acord amb l’article 62 LCSP i comunicar-li que d’acord amb 

l’article 210.2 LCSP en relació a la DA 3ra LCSP, la intervenció general haurà d’estar 

present en la recepció material del contracte en l’exercici de la funció interventora; i 

com a tècnic facultatiu designat com a representant de l’Ajuntament a l’arquitecta 

tècnica municipal MONTSERRAT ALLUÉ, per a la formalització de l’acta de recepció de 

les obres. 

 

SETÈ.- Informar a l’empresa adjudicatària que el contracte s’haurà de formalitzar en 

document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada basada en un 

certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica, en el termini màxim de 15 

dies hàbils següents a comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 

imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del 

pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu 



 
 

 

en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot 

donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 

71.2 b de la LCSP. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 

l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 

que la demora li pugui ocasionar. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es 

proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta més 

avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes de 

conformitat amb la clàusula catorzena, essent aplicables els terminis previstos en els 

apartats anteriors. 

 

VUITÈ.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta de les 

empreses licitadores que han pres part en el procediment de contractació. 

 

NOVÈ.- Informar a l’empresa contractista que ha de presentar, la següent 

documentació: 

 

 En el termini de 30 dies naturals comptats des de la formalització del 

contracte, un programa de treball , el qual haurà d’incloure les dades que 

s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

 En el termini màxim d’un mes a comptar des de la formalització del contracte, 

s’ha d’estendre l’acta de comp rovació del replanteig . 

 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació 

l’empresa contractista presentarà el Pla de Seguretat i  Salut en el treball , en 

aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, 

d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de 

Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la 

procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que 

hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la 

importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 7 dies 

naturals. 

 

DESÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de l’Ajuntament 

d’Anglès en compliment de l’article 151.1 i comunicar les dades relatives a 

l’adjudicació del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 

Catalunya. 



 
 

 

 

ONZÈ.- Publicar la formalització del contracte, juntament amb el contracte en un 

termini màxim de 15 dies després del seu perfeccionament en el perfil del 

contractant. 

 

 

 

VOTACIONS 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 11 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer i Joan Valencia Palom. PAU (3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni 

Ruiz Palma.  

 

INTERVENCIONS: 

Sr. Pere Espinet: entenem que compleixen en millor preu i garantia 

Sr. Roura: Sí. 

 

 

 

 

10.0.- Modificació de la relació de l locs de treball (RLT) arquitecte tècnic. (Expedient. 

núm. X2021001788)  

 
 

Antecedents 
 

Vista la memòria d’alcaldia de data 3 de novembre de 2021 que recull el que s’exposa a 

continuació: 
 

“Vist l’expedient d’aprovació de la relació de llocs de treball que es va aprovar definitivament 

pel Ple municipal de maig de 2021 on s’assignava puntuació al lloc de treball: arquitecte 
tècnic, per dirigir de forma jeràrquica els recursos humans de la brigada.  

 
Tenint en compte que les funcions de l’arquitecte tècnic municipal en relació amb la brigada 

municipal han de ser les següents: 

 
- Coordinació, planificació i supervisió d’activitats operatives ( es manté puntuació a 

l’apartat C3) 

- Responsabilitat envers la brigada en raó estricta de la naturalesa de la feina sense 
responsabilitat jeràrquica, en tant que cal que supervisi i planifiqui d’activitats 

operatives de la feina de la brigada ( es manté puntuació a l’apartat D1) 
 

i 



 
 

 

 
- Tingui relació vigilància directa de la seguretat i salut dels membres de la brigada ( es 

manté puntuació a l’apartat D5) 

 
 

Es proposa l’eliminació de la tasca de superior jeràrquic en els termes que es descriuen a 
continuació i la conseqüent reducció del complement específic seguint el Manual de Valoració 

de la Diputació de Barcelona que es va emprar per la seva confecció i en concret seria: 

 
C1 Volum dels recursos humans dirigits 

Assigna valor en funció del nombre de persones que depenen jeràrquicament del lloc que 

estem valorant, ja sigui de forma directa o indirecta. 
1. Reduït. Es comanda jeràrquicament un equip humà amb un volum que pot anar d’1 

fins a 5 persones. 
Es comanda un petit equip de treball. 

Cap d’unitat administrativa 

10 punts 
 

 

C2 Qualificació dels recursos humans dirigits 
Té en compte la qualificació dels llocs que integren l’equip de treball ass ignat jeràrquicament 

al lloc valorat, completant la puntuació obtinguda a l’anterior factor.  
1. Baixa. L’equip humà es composa de professionals operatius de nivell bàsic.  

      15 punts 

 
C4 Ventall de control 

S’assigna valor en funció del ventall de persones que depenen jeràrquicament del lloc de 

treball de forma directa. 
1. Reduït. Lloc de treball de comandament del qual depenen jeràrquicament entre 1 i 4 

persones directament . 

5 punts 
 

Es passa de 610 punts a 580 punts, i d’acord amb la fórmula del preu punt i les 
actualitzacions corresponents, quedant de la següent manera: 

 

 

  
 

Atès que la Mesa general de negociació de data 9 de novembre de 2021 ha aprovat per 

unanimitat la present proposta. 
 

Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 17 de novembre de 2021 que obra a 

l’expedient.  

ÀREA
DENOMINACI

Ó DE LLOC

NUM. FITXA 

(FUNCIONS)
GRUP SOU BASE CD C. DESTI CE SB SB * 12 P CD CD * 14 P SB Paga extra SB PE * 2

Total anual + 

compl. (12 

pagues+2extr

es)

Retribució 

teòrica 

política 

retributiva

Salari total 

del lloc de 

treball

TOTAL

Serveis 

Territorials

Arquitecte/a 

tècnic/a
13 A2 14.132,38 € 20 6.740,72 €   17.906,66 € 1.050,06 12.600,72 481,48 6.740,72 765,83 1.531,66 20.873,10 37.630,47 € 38.779,76 € 38.779,76 €

Serveis 

Territorials

Arquitecte/a 

tècnic/a - no 

clara

13 A2 14.132,38 € 20 6.740,72 €   14.776,37 € 1.050,06 12.600,72 481,48 6.740,72 765,83 1.531,66 20.873,10 37.630,47 € 35.649,47 € 35.649,47 €



 
 

 

 
 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 
 

 
PRIMER.- L’aprovació de la modificació de la RLT d’acord amb la part expositiva del text i que 

l’òrgan competent aprovi, pel que fa a la relació amb la brigada municipal: 

 
Mantenir com a tasques del lloc d’arquitecte tècnic, en relació amb la brigada:  

 

- coordinació, planificació i supervisió d’activitats operatives 
(es manté puntuació a l’apartat C3) 

 
- responsabilitat envers la brigada en raó estricta de la naturalesa de la feina sense 

responsabilitat jeràrquica, en tant que cal que supervisi i planifiqui d’activitats operatives de la 

feina de la brigada  
(es manté puntuació a l’apartat D1 ) 

 

i 
 

- tingui relació vigilància directa de la seguretat i salut dels membres de la brigada   
(es manté puntuació a l’apartat D5) 

 

 
 

Suprimir com a tasques del lloc d’arquitecte tècnic, en relació a la brigada municipal:  

 
C1 Volum dels recursos humans dirigits  

Assigna valor en funció del nombre de persones que depenen jeràrquicament del lloc que 

estem valorant, ja sigui de forma directa o indirecta. 
1. Reduït Es comanda jeràrquicament un equip humà amb un volum que pot anar d'1 fins a 5 

persones. 
Es comanda un petit equip de treball. 

Cap d'unitat administrativa. 

10 punts 

 
C2 Qualificació dels recursos humans dirigits  

Té en compte la qualificació dels llocs que integren l'equip de treball assignat  

jeràrquicament al lloc valorat, completant la puntuació obtinguda a l'anterior factor.  
1. Baixa L'equip humà es composa de professionals operatius de nivell bàsic. 

15 punts 

 
C4 Ventall de control  

S’assigna valor en funció del ventall de persones que depenen jeràrquicament del lloc de 
treball de forma directa. 

1. Reduït Lloc de treball de comandament del qual depenen jeràrquicament entre 1 i 4 

persones directament. 
5 punts 

 



 
 

 

 
SEGON.- La modificació de la valoració del lloc de treball, reduint el complement específic del 

lloc d’arquitecte tècnic, en aplicació a la puntuació corresponent de 610 punts a 580 punts, i 

d’acord amb la fórmula del preu punt i les actualitzacions corresponents, quedant de la 
següent manera: 

 
Complement específic: 14.776,37 € 

Total brut anual: 35.649,47 € 

 
TERCER.- Actualitzar la Relació de llocs de treball (RLT)  i  la valoració de llocs de treball (VLT) 

amb la present modificació.  

 
QUART.- Notificar a la persona que ocupi el present lloc de treball.  

 
CINQUÈ.- Comunicar a l’àrea d’intervenció per la preparació del pressupost municipal.  

 

SISÈ.-  Comunicar a la cap de serveis tècnics i als regidors competents 
 

SETÈ.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província.  

 
VUITÈ. - Comunicar a l'Administració de l'Estat i a l'Administració Autonòmica, en el termini 

màxim de 30 dies hàbils (art. 127 TRRL). 

 

 

 

 

VOTACIONS 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 11 

assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer i Joan Valencia Palom. PAU (3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni 

Ruiz Palma.  

 

 

INTERVENCIONS: 

Sr. Espinet: Els sindicats hi estan d’acord? 

Sr. Jordi Pibernat: Sí, i amb el compromís nostre que es regularitzarà d’aquestes 

tasques i el complement a qui faci la feina.  

 

 

 

11.0.- Donar compte dels Informes d'execució trimestral, PMP i Morositat 3r trimestre 

2021. (Expedient. Núm .X2021001703)  

 
Identif icació de l’expedient : 



 
 

 

Donar compte dels informes de morositat trimestrals del tercer trimestre de 2021 

 

Antecedents:  

 

Primer.-  Vist l’informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions del 

tercer trimestre de 2021, signat per la Tresorera municipal en data 25 d’octubre de 2021. 

 

Segon.- Vist l’informe en relació a l’aplicació de l’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de 

desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 

sector públic del tercer trimestre del 2021, que la Intervenció ha redactat en data 19 d’octubre 

de 2021. 

 

Tercer. -  D’acord amb l’apartat 4 de l’article 4t de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en 

les operacions comercials. 

 

Resolució 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 
 

PRIMER.-  Donar compte de l’informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les 

obligacions del tercer trimestre de 2021, elaborat per la Tresorera municipal en els següents 

termes: 

 

“INFORME DE LA TRESORERIA GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS  

Anna Puig Puigcorbé, Tresorera de l’Ajuntament d’Anglès, en l’exercici de les funcions 

encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels articles 2 i 5.1.c) del 

Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris 

d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, emeto l’informe següent: 

Primer. Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les obligacions de 

pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 15/2010 de 

modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures 

de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que «3. Els 

tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 

trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta 



 
 

 

Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure 

necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les 

quals s’estigui incomplint el termini. 4. Sense perjudici que es pugui presentar i 

debatre en el ple de la corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, 

als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu 

àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus 

estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats 

locals [...]» 

Segon. L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 3/2004, 

segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments efectuats com a 

contraprestació en les operacions comercials realitzades entre les empreses i 

l’Administració, de conformitat amb el que disposa la Llei de contractes del sector 

públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004: 

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin 

consumidors. 

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i 

lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els 

pagaments per entitats asseguradores. 

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que 

es regiran per l’establert en la seva legislació especial.  

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 

«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 

data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la 

conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, 

sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha 

d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, 

els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes 

que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 

la lluita contra la morositat en les operacions comercials. [...]. Sense perjudici del 

que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, 

l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin 

la conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis prestats 



 
 

 

dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del 

servei. [...]» 

Quart. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de pagament, fora 

del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies, pel que es 

refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a data d’inici del còmput, la data 

d’entrada de la factura o del document justificatiu al registre administratiu i com a 

data fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del trimestre al que fa 

referència l’informe. 

Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes 

d’informació, és detalla la informació següent corresponent al tercer trimestre de 

l’exercici 2021: 

1) Pagaments realitzats en el trimestre:  

 

2) Interessos de demora pagats en el trimestre:  



 
 

 

 

3) Factures o documents justificatius pendents de pagament al f inal del trimestre, amb 

indicació del número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estan 

incomplint els terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol,  i període 

mig de pagament en dies:  

 

” 

SEGON.-  Donar compte de l’informe en relació a l’aplicació de l’art icle 10.2 de la Llei 

25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 

comptable de factures en el sector públic del tercer trimestre del 2021, que la Intervenció ha 

redactat en els següents termes: 



 
 

 

“INFORME EN RELACIÓ A  L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE 

DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE 

DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC  

PERÍODE: Tercer trimestre de 2021  

ANTECEDENTS 

L’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 

creació del registre comptable de factures en el sector públic, estableix les actuacions 

següents de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat: 

“Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat en les 

administracions públiques: 

(...) 2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte les quals hagin 

transcorregut més de 3 mesos des de que van ser anotades i no s’hagi efectuat el 

reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe serà remès dins dels 15 

dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control intern.”  

ÀMBIT SUBJECTIU 

Segons l’article 2.2 de l’esmentada Llei, tenen la consideració d’administracions públiques els 

ens, organismes i entitats a què es refereix l’article 3.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament juríd ic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014. D’acord amb aquest precepte, doncs, l’article 10 de la Llei 25/2013 és d’aplicació 

als ens següents: 

1. Entitat Local 

La persona que tingui atribuïda la funció de comptabilitat de cadascuna de les entitats 

relacionades, s’encarregarà de l’emissió d’aquest informe, el qual s’haurà de trametre a 

l’òrgan de control intern, durant els 15 dies següents a cada trimestre.  

FONAMENTS JURÍDICS  

 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 

comptable de factures en el sector públic. 



 
 

 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

INFORME 

Per tot això, informo el següent en relació a les factures del tercer trimestre de 2021 de 

l’Ajuntament d’Anglès, respecte les quals han transcorregut més de 3 mesos des de que van 

ser anotades al registre i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació per l’òrgan 

competent. 

PRIMER. De la consulta del Registre de Factures i de la comptabilitat:  

En resulten la relació següent de factures registrades amb anterioritat a 01 juliol de 2021 i de 

les quals, a 30 de setembre de 2021, no s’ha tramitat el reconeixement de l’obligació 

corresponent: 

Data 

en trada al  

regis t re 

Núm. 

regis t re 

Data 

fac tu ra 

 

Proveïdor NIF/CIF Descripc ió de la despesa Import  

( IVA 

inc lós )  

16/12/2020 F/2020/1830 10/12/2020 

COMERCIA 

GLOBAL 

PAYMENTS 

NIF:B65466997 

AOC:92541906 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 

11/2020 24,00 €  

20/01/2021 F/2021/125 19/01/2021 

CAIXABANK, S.A. 

NIF:A08663619 

AOC:94589885 COMISION EMISION 

CERTIFICADO 18,15 €  

28/01/2021 F/2021/145 30/09/2020 

AGUAVIVA 

NIF:B81804643 

AOC:94973309 ALQUILER 1 FUENTE DE 

AGUA (01/07/2020-30/09/2020) 110,17 €  

25/02/2021 F/2021/262 23/02/2021 

FNMT-RCM 

NIF:Q2826004J  16,94 €  

25/02/2021 F/2021/263 23/02/2021 

FNMT-RCM 

NIF:Q2826004J  16,94 €  

01/03/2021 F/2021/377 28/02/2021 

NOVELEC 

GIRONES SL 

NIF:B55271167 

AOC:96557687 CABEZA PRESTO ALPA 

01015 / PRESTO 1000 M CON LLAVE 

14900 889,23 €  

11/03/2021 F/2021/456 24/11/2020 

QUIRON 

PREVENCIONS SL 

NIF:B64076482 

AOC:97291861 PANTALLA DE 

VISUALIZACION DE DATOS / MANIPULACION 

MANUAL DE CARGAS 220,50 €  

03/05/2021 F/2021/727 30/04/2021 

INFORMÀTICA LA 

SELVA 

NIF:B17691270 

AOC:100298007 CADIRA D'OFICINA 

NOVA/CULIP01 SENSE BRAÇOS 

BLAVA/NEGRA. RESPATLLER NEGRE ALT 

ERGONÒMICEN MALLA FLEXIBLE AJ 577,17 €  

10/05/2021 F/2021/777 10/05/2021 CONSELL AOC:100762542 Liquidació taxa T9 GT i 3.014,77 €  



 
 

 

COMARCAL DE 

LA SELVA 

NIF:P6700002F 

gestió multes març 

09/06/2021 F/2021/958 31/05/2021 

ARNAU 

VILAPLANA 

PLACIS 

NIF:41642278L 

AOC:102654918 EQUIP DE SO LD 

SYSTEMS DAVE 18 G3 / MICROFON AKG 

C3000 / PEU DE MICRO / CABLE SPEAKON 

10 m 1.599,38 €  

22/06/2021 F/2021/1083 21/06/2021 

CONSELL 

COMARCAL DE 

LA SELVA 

NIF:P6700002F 

AOC:103460982 Liquidació taxa T09 

actualització cadastral maig 114,28 €  

29/06/2021 F/2021/1098 27/06/2021 

ANNCON LLEURE 

I OCI SL 

NIF:B17767583 

AOC:103741275 SUPORT ESTUDI 

MUNICIPI ANGLÈS ESCOLA POMPEU 

FABRA, FACTURACIÓ D'ABRIL A JUNY / 

SUPORT ESTUDI MUNICIPI ANGL 1.373,58 €  

29/06/2021 F/2021/1100 28/06/2021 

PERCEPCION 

TECNOLOGIES 

S.L. 

NIF:B62370473 

AOC:103779710 Manteniment 

entradespiscina.cat ( Web: 

piscines.angles.cat Temporada: 2021 ) / 

Manteniment entradespiscina 2.238,50 €  

 

SEGON. En aplicació del que disposa l’article 10.2 de la Llei 25/2013, si bé no es dóna 

trasllat d’aquest informe a l’òrgan de control intern, això es deu al fet que és aquest mateix 

òrgan qui emet i firma el present informe.” 

Tercer.- Donar compte de les dades remeses al Ministeri d’Hisenda corresponents al PMP del 

tercer trimestre del 2021: 

 

 

 

 

Es dona compte del present punt als membres del plenari municipal. 

 

 

 



 
 

 

12.0.- Aprovació inicial del Pressupost 2022, de l es bases d'execució, subvencions 

nominatives i  de la planti l la de personal. (Expedient núm. X2021001453)  

 

 
Identificació de l’expedient:

PRESSUPOST 2022 

Tema: Aprovació inicial del Pressupost 2022, de les bases d'execució, subvencions  

nominatives, i de la  plantilla de personal  

 

Atès els articles 162 a 171 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 i els articles 2 a 23 del RD 500/90, 

que desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i una 

vegada acomplerts els requisits legals que hi resulten, amb la realització dels documents 

necessaris i els informes preceptius. 

 

Atès que els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local, 

126 i 127 del Reial Decret  legislatiu 781/1986, de 18 d'abril , determinen que les 

Corporacions locals aprovaran anyalment en ocasió del pressupost, la plantilla de personal 

que comprendrà tots els llocs de treball degudament classificats, reservats a funcionaris i  

personal laboral i eventual i que els articles 126 i 127 del Reial Decret legislatiu 781/1986, 

de 18 d'abril, contenen els principis informadors per a l'elaboració de les plantilles així com el 

procediment per a la seva aprovació. 

 

Vistos la memòria d’alcaldia, la memòria econòmic financera, i els informes d’Intervenció  

Es presenta al Ple de la Corporació el Pressupost General per a l'exercici del 2022, la plantilla 

de la corporació, i les bases d'execució, per tal que, segons el procediment legal, siguin 

aprovats, segons els següents acords: 

 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici del 2022, el resum del qual 

a nivell de Capítols, és el següent: 



 
 

 

Ingressos:

Capítol Descripció 2022
% sobre el 

TOTAL

1 Impostos directes 2.178.062,81 27,37%

2 Impostos indirectes 25.000,00 0,31%

3 Taxes i altres ingressos 1.208.940,10 15,19%

4 Transferències corrents 1.745.073,73 21,93%

5 Ingressos patrimonials 30.212,00 0,38%

+ Ingressos corrents 5.187.288,64 65,19%

6 Alienació de inversions reals 0,00 0,00%

7 Transferències de capital 1.804.065,12 22,67%

+ Ingressos capital 1.804.065,12 22,67%

8 Actius f inancers 0,00 0,00%

9 Passius f inancers 966.241,21 12,14%

+ Ingressos financers 966.241,21 12,14%

= TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 7.957.594,97 100,00%  

Despeses:

Capítol Descripció 2022
% sobre el 

TOTAL

1 Despeses personal 2.081.497,49 26,16%

2 Despeses corrents 2.440.077,72 30,66%

3 Despeses financeres 20.573,73 0,26%

4 Transferencies corrents 148.851,50 1,87%

5 Fons de contingència 35.000,00 0,44%

- Despeses corrents 4.726.000,44 59,39%

6 Inversions reals 2.837.942,39 35,66%

7 Transferencies capital 0,00 0,00%

- Despeses capital 2.837.942,39 35,66%

8 Actius f inancers 0,00 0,00%

9 Passius f inancers 393.652,14 4,95%

- Despeses financeres 393.652,14 4,95%

= TOTAL PRESSUPOST DESPESES 7.957.594,97 100,00%  
 

Segon.- Aprovar les Bases d'execució del pressupost, amb les subvencions nominatives que hi 

recull.  

 

Tercer.- Aprovar la plantilla del personal per a l'any 2022, segons la documentació incorporada 

en l'expedient del pressupost. 

 

Quart. -  Exposar al públic l'esmentat Pressupost pel termini de quinze dies a la intervenció 

municipal d'aquest ajuntament, mitjançant Edicte en el BOP i taulers d'anuncis de la 

Corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats. Aquest  acord es 



 
 

 

considerà efectiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició 

pública, i estarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen 

l'article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 

169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 

 

 

 

 

VOTACIONS 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per 8 dels assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer i Joan Valencia Palom. 

Abstencions: PAU (3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni Ruiz Palma.  

 

 

INTERVENCIONS: 

Sr. Callís: En general veiem que hi ha uns fons que són molt importants si els podem 

tenir i seria molt bo pel poble. Tema ingressos hem vist que és molt important el que 

rebem de l’Estat i de fons de lliure disposició, si compta bé amb això? 

Sr. Bohigas: hem sigut prudents, només hem posat un vuit per cent.  

Sr. Callís: de la Diputació, també està concretat.  

Sr. Bohigas, en els últims anys, sí. De paraula ens han comentat que a la zona 

esportiva ens subvencionarien 60.000 o 70.000 euros més, que no tenim previst. 

Sr. Callís: Del Consell Comarcal d’on és la partida? 

Sr. Bohigas: l’hem obtingut en execució.  

Sr. Callís: el centre de dia? 

Sr. Bohigas: dèficit de 40000 euros 

Sr. Callís: préstec a llarg termini, quan es farà, quan s’hagi aprovat la subvenció 

d’Europa? 

Sr. Bohigas: quan haguem tancat exercici 2021. Es demanarà el préstec esglaonat.  

Sr. Callís: en quan a les despeses, no s’ha desgranat la seguretat social.  

Sra. Interventora: ho hem posat en dos partides, per la policia i la resta, a proposta de 

la tresorera, és més fàcil fer qualsevol regularització.  

Sr. Callís: servei de menjador puja, hi ha més nens o pugen quotes? 

Sr. Bohigas: es preveu tots els serveis previstos.  

Sr. Callís: ens ha augmentat assegurances 

Sr. Bohigas: el nivell de sinistralitat ha augmentat, s’augmenta la quota.  

Sr. Callís: també incrementa partida de joves.  

Sr. Bohigas: sí projecte Rockin i també un servei per donar suport al jovent, reforç 

socieducatiu 



 
 

 

Sr. Alcalde: abans ho feia el Consell Comarcal i ho han deixat de fer. I ara ho fem 

nosaltres des de l’any passat. Servei molt positiu pels joves.  

Sr. Callís: Reis i festes de Nadal, abans 12.000 euros, l’any passat 7.000 i aquest any, 

torna a quedar a 7.000 euros.  

Sr. Bohigas: al ser carrosses noves, ja no caldrà tanta despesa, per exemple, equip 

musical. Arrel de les inversions fetes.  

Sr. Callís: 85000 euros les Gales d’Anglès, quan tenim ingressos de 40.000 euros. Ho 

veiem una mica exagerat.  

Sr. Bohigas: No només Gales, sinó altres festes més. I tornem als nivells prepandèmia, 

per donar ànims per reactivar ànicament com econòmicament.  

Sr. Callís: servei de cadastre, puja un 14%. 

Sr. Bohigas: sí, ens van anunciar increment del 10% just 10 dies abans de tancar els 

pressupostos. No podem parlar amb ells, no ens semblava gens bé, i ens hem 

emplaçat a reunir-nos i a trobar solucions.  

Sr. Callís: trobem a faltar manteniment, els de la Trona i el de Santa Magdalena. 

Començar-se a gastar alguna coseta.  

Sr. Bohigas: Intentem concentrar-nos als edificis més usats per evitar que les 

despeses se’ns en vagin.  

Els ajuts que venen d’Europa no propicien actuar-hi.  

Hi actuarem quan arribin subvencions.  

Sr. Alcalde: Tinc una part de resposta, a l’últim ple us vaig comentar que en el Pla 

Especial de Patrimoni, sabrem especialment què s’ha de fer. Llavors mirarem de tenir 

els projectes i tenir-ho a punt per quan surtin subvencions.  

Si tenim el projecte preparat, i surten subvencions, ens hi tiraríem de cap.  

Sr. Callís: si se’ls hi arregla la cara, hi podríem fer alguna coseta.  

Sr. Alcalde: d’acord amb els que tenim d’edificis fem.  

Sr. Callís: el Pressupost no està pas malament, però sí que hi ha partides que no ho 

faríem així, per tant, votarem abstenció.  

 

 

13.0.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'Abastament d'aigua al 

municipi d'Anglès. (Expedient núm. X2020000993)  

 

Assumpte 

Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’Abastament d’aigua al municipi 

d’Anglès. 

Antecedents 

Per Decret d’Alcaldia de data 20 de setembre de 2021 es va ordenar la incoació 

d’expedient de revisió del Reglament del Servei d’Abastament d’aigua potable 
d’Anglès. 



 
 

 

La regulació actual del servei públic d’abastament d’aigua va ser aprovada l’any 1997, 

fa gairebé vint-i-cinc anys, mitjançant la corresponent ordenança municipal, que va ser 

modificada l’any 2011. Passat aquest temps és necessari adaptar la regulació del 

servei a noves necessitats tècniques i socials, com els  avenços tecnològics tant en els 

aspectes de prestació del servei com en les instal·lacions vinculades al consum dels 

usuaris, els sistemes d’estalvi d’aigua, els mecanismes de transparència i participació, 

etc. Així mateix, cal adaptar la regulació del servei als canvis normatius que s’han anat 

produint, entre els que són d’especial rellevància els que fan referència als drets dels 

usuraris previstos en el codi de consum, i els que regulen les mesures per evitar la 

pobresa energètica, afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i evitar la 

suspensió del subministrament del servei en els casos en que quedi acreditada la 
vulnerabilitat de l’usuari 

Vist el text articulat del projecte de modificació del Reglament d’Abastament d’aigua al 

municipi d’Anglès. 

D’acord amb l’article 133.1 1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a 

l’elaboració de l’avantprojecte de reglament, s’ha substanciat una consulta pública, a 

través del portal web. L’anunci es va publicar a la web de l’Ajuntament d’Anglès el dia 

21 d’octubre de 2021 fins al 12 de novembre de 2021 i durant el termini de 15 dies 

hàbils d’exposició pública de la consulta pública prèvia no s’han presentat 

al·legacions. 

Vist l’Informe jurídic conformat per la Secretaria General amb data 15 d’octubre de 
2021, obrant a l’expedient. 

Fonaments de dret 

La competència per aprovar l’Ordenança de Mobilitat correspon al Ple de la 

corporació, d’acord amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local (LRBRL) i 63.1 del ROAS; competència de caràcter 
indelegable, a tenor de l’article 22 apartats 2.d) i 4 de la LRBRL. 

Per aplicació de l’article 47 de la LRBRL, el quòrum necessari per a la seva aprovació 

és de majoria simple, en no tractar-se d’ordenances fiscals, ni urbanístiques, ni del 
reglament orgànic municipal. 

L’article 63.2 del ROAS, disposa que l’acord d'aprovació, juntament amb el projecte de 

la norma, s'han de sotmetre a informació pública mitjançant anunci que es publicarà 

en el Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en 

un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de la corporació, pel 

termini mínim de trenta dies, per a la formulació d’al·legacions i 
reclamacions. 



 
 

 

Els articles 49.c) de la LRBRL i 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

(LMRLC), disposen que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb 

caràcter automàtic si no s’hi presenta cap al·legació ni reclamació durant la informació 
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 

D’acord amb l’art. 42.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre transparència i el 

dret d’accés a la informació pública, als efectes de la lletra c) de l’art. 10.1 de la LTBG, 

s’ha de publicar al portal de transparència la versió inicial del text normatiu, les 

memòries que l’acompanyen i l’informe jurídic preliminar. Al final de la tramitació, 

s'han de fer públics el text sotmès a aprovació, la versió més actualitzada de les 

memòries que l'acompanyen, l'informe jurídic final i el text definitiu de la norma 
aprovada, mitjançant enllaç al diari o butlletí oficial corresponent 

Per tot això, els membres del Ple adopten el següent ACORD: 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT de la modificació del Reglament del servei 

d’abastament d’aigua potable del municipi d’Anglès, que s’annexa al present acord. 

SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’acord que s’adopti mitjançant la 

inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al DOGC, al tauler 

d’anuncis d’aquest Ajuntament, i a la web municipal, per tal que durant el termini de 

30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de publicació al Butlletí Oficial, els 

ciutadans puguin presentar les reclamacions i/o suggeriments que considerin 

oportunes (art. 49 LRBRL). El text del reglament es podrà consultar presencialment a 

l’Ajuntament d’Anglès (Avall, 29-31 de dilluns a divendres de 9-14 amb cita prèvia) i a 
la web municipal (www.angles.cat) 

TERCER.- DISPOSAR que en cas de no presentar-se al·legacions ni suggeriments, 

s’entendrà aprovada definitivament la modificació del Reglament municipal de 

d’Abastament d’aigua al municipi d’Anglès,  per a la qual cosa per l’Alcaldia 

s’ordenaran els tràmits necessaris per a la conclusió del procediment i la seva entrada 

en vigor, mitjançat la seva publicació  al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
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REGLAMENT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

 

CAPITOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte i  àmbit d'aplicació 

 

És objecte del present Reglament la regulació del Servei Públic d'Abastament i 

Subministrament d'Aigua Potable per el consum humà al terme municipal d’ANGLÈS. 

 

És objecte d’aquest Reglament la regulació de les relacions entre el Servei i els 

usuaris i l’ordenació del Servei d’abastament i distribució d’aigua potable a tots els 

domicilis situats a l’àmbit territorial del municipi d’Anglès. 

Article 2. Titu laritat del servei i  forma de gesti ó   

 

El servei d'abastament d'aigua potable és de titularitat municipal, sense perjudici de la 

forma de gestió que aprovi l’Ajuntament, d’acord amb les previsions de l’article 85.2 

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

 

El Servei d’abastament i distribució d’aigua potable és un servei de recepció 

obligatòria pels usuaris, de conformitat amb l’article 247.2 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim 

local de Catalunya. 

Article 3. Elements materials del servei  

 

Són elements materials del servei d'Abastament domiciliari d'aigua potable els 

següents:  

 

Les captacions d'aigua, estació de tractament, elevacions, dipòsits 

d'emmagatzematge, xarxa de distribució, ramal d'escomesa, instal·lació interior i 

aparells de mesura. 

 

a) Captacions d’aigua: són els pous i la bassa situats a la llera del riu Ter i que són la 

font de subministrament de l’aigua potable al municipi. 

 

Les captacions d’aigua seran conservades i reparades exclusivament pel prestador 

del Servei. 

 

b) Estació de tractament: situada a la Zona dels Pins, potabilitza els cabals dels pous 

i la bassa de titularitat municipal. 

El manteniment i reparació de l’estació de tractament serà realitzada 

exclusivament pel prestador del Servei. 



 
 

 

 

c) Elevacions: situades en punts estratègics hauran de dimensionar-se per tal de 

garantir el subministrament de les seves zones d’influència. 

Les elevacions seran conservades i reparades exclusivament pel prestador del 

Servei. 

 

d) Dipòsits d'emmagatzematge: La capacitat en els dipòsits de regulació i reserva de 

la xarxa urbana de distribució sempre haurà de ser suficient per garantir les 

necessitats del Servei. 

Els dipòsits d’emmagatzematge general i les seves instal·lacions seran conservats i 

reparats exclusivament pel prestador del Servei. 

 

e) Xarxa de distribució: Estarà constituïda per les canonades actualment existents i 

les ampliacions posteriors, així com les xarxes procedents de nous polígons 

d'urbanització acceptades en el seu dia per l'Ajuntament. Les canalitzacions 

s’estendran a tot l'àmbit municipal en la mesura que el desenvolupament 

urbanístic ho faci possible i necessari. 

La xarxa de distribució serà conservada i reparada exclusivament pel prestador del 

Servei. 

 

ESCOMESA 

 

f) Ramal d'escomesa: L'escomesa és la canalització que enllaça la xarxa general de 

distribució amb les instal·lacions interiors dels immobles. 

La instal·lació dels ramals d'escomesa és competència del prestador del Servei, i 

va a càrrec de l'usuari. 

El seu disseny el realitzarà el prestador del Servei i estarà en funció de les 

característiques de la xarxa de distribució i de les instal·lacions a que connecti, així 

com de les necessitats de consum, cabals i pressió requerits. 

En cap cas es permetrà que la instal·lació de sistemes de bombeig destinats a 

augmentar la pressió de la instal·lació interior d’un immoble es faci amb connexió 

directa a la xarxa. En aquest cas caldrà realitzar l’alimentació del sistema de 

bombeig segons marca el Codi Tècnic de l’Edificació (Real Decret 314/2006 de 17 

de març) o qualsevol altre que el modifiquin o complementin.  

L’escomesa ha de disposar, com a mínim, dels elements següents: 

 

I. Clau de presa o collarí de presa en càrrega: Es col·locarà sobre la canonada 

de distribució de la xarxa exterior de subministrament, allà on connecti amb 

l’escomesa. 

 

II. Tub d’escomesa: Canonada equipada que enllaça la clau de pas o collarí de 

presa amb la clau de registre. 

 

III. Clau de registre o de tall: Estarà situada sobre l’escomesa en la via pública, 

al costat de l’edifici, i la seva portella de registre quedarà situada 

perpendicularment al pla delimitat per la façana de l’immoble.  



 
 

 

 

L'element diferenciador que marca el límit entre la titularitat pública de l’escomesa i 

la instal·lació interior és la clau de registre.  

 

La competència del prestador del Servei és exclusiva fins a la clau de registre, en 

tots els casos. 

 

Als efectes de les obligacions del prestador del Servei, aquest haurà de realitzar al 

seu càrrec el manteniment, la substitució i la reparació, si s’escau, del tram únic de 

conducció limitat per la xarxa general i la clau de registre de la connexió.  

 

En el cas que l’escomesa no disposi de clau de registre aleshores la competència 

del prestador del Servei serà fins a la intersecció de la canonada amb el pla de la 

façana, tanca o límit de propietat. 

 

Aquests tres elements anteriors únicament podran ser maniobrats pel personal 

prestador del Servei o persona autoritzada per ell, sense que els pugui manipular 

els usuaris, propietaris ni altres terceres persones. 

 

INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

 

g) Instal·lació interior: Les instal·lacions interiors són totes aquelles que parteixen de 

la clau de registre situada a la vorera i van fins als aparells de mesura passant 

prèviament per la clau de pas. 

Hauran de complir les condicions fixades en el "Codi Tècnic de l’Edificació" aprovat 

per Real Decret 314/2006 de 17 de març, o de qualsevol altre que l’actualitzi o 

substitueixi.  

 

h) Clau de pas: És aquella situada a la unió del ramal d’escomesa amb el tub   

d’alimentació, junt al llindar de la porta de l’interior de l’immoble, i s’allotjarà en 

una càmera amb desguàs a l’exterior o al clavegueram, construïda pel propietari o 

usuari. Cal que estigui ubicada en un lloc accessible per la seva manipulació. 

 

i) Aparells de mesura: Els aparells de mesura, comptador o comptadors, s'adaptaran 

a les normes generals sobre la seva homologació i instal·lació que es detallen al 

present Reglament. Han de situar-se en zones d’ús comú a l’edifici, de fàcil i lliure 

accés. 

 

j) Tub d’alimentació: És aquell que uneix la clau de pas amb el comptador o bateria 

de comptadors. El traçat del tub d’alimentació ha de realitzar-se per zones d’ús 

comú. En cas d’anar encastat han de disposar-se registres per a la seva inspecció i 

control de fuites, almenys en els seus extrems i en els canvis de direcció. 

 

S’adjunta l’esquema dels aparells que formen part de l’escomesa com Annex 1 a 

aquest reglament. 



 
 

 

Article 4. Obligacions del prestador del servei  

 

L’Ajuntament, en cas de gestió directa, o el prestador del Servei de subministrament 

d'aigua potable està subjecte al compliment de les següents obligacions: 

 

a) Prestar el servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot usuari que ho sol·liciti, en els 

termes establerts en el present Reglament i altres disposicions legals 

aplicables. 

 

b) Complir les condicions i obligacions previstes en el contracte subscrit amb 

l’usuari del servei. 

 

c) Mantenir les condicions sanitàries de l’aigua i les instal·lacions d'acord amb la 

normativa vigent aplicable. 

 

d) Mantenir la pressió existent a la xarxa al punt de connexió. 

 

e) Mantenir la disponibilitat i la regularitat en el subministrament. 

 

f) Mantenir i conservar la xarxa i les instal·lacions necessàries per l'abastament, 

així com les escomeses fins a la clau de registre, sense perjudici de la seva 

repercussió al propietari o a qui correspongui, segons la causa de l'avaria. 

 

g) Efectuar la facturació, prenent com a base les lectures periòdiques dels 

comptadors o amb les mesures corresponents a d'altres sistemes de mesura. 

 

h) Aplicar la taxa/tarifa en vigor, legalment autoritzada pels organismes 

competents. 

 

i) Informar als usuaris amb antelació de 24 hores sempre que sigui possible, de 

les interrupcions previstes al subministrament, indicant l'hora en què es 

produirà i la seva durada aproximada. Això es portarà a terme mitjançant 

anuncis a la zona afectada, a la premsa, emissores de radio, o a d'altres 

mitjans de comunicació locals, que a través de la seva divulgació, permeti als 

usuaris el seu coneixement. 

 

j) Informar als usuaris sobre totes les consultes formulades. Les efectuades per 

escrit es  contestaran de la mateixa manera en el termini màxim d'un mes. 

 

k) Promoure l’estalvi i l’ús racional de l’aigua entre els usuaris 

Article 5. Drets del prestador del servei  

 

El prestador del servei té els següents drets: 

 



 
 

 

a) Cobrament dels serveis lliurats i de l'aigua subministrada a l'usuari o el mínim 

establert si el consum no hi arriba, als preus de la tarifa oficialment aprovada  

 

b) Utilitzar les vies que corresponguin legalment per percebre les prestacions 

econòmiques exigibles als usuaris, això sense perjudici de la suspensió del 

subministrament, amb la corresponent autorització de l’Administració actuant. 

 

c)  Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels usuaris fins als equips 

de mesura, podent imposar l'obligació d'instal·lar equips correctors en el cas 

que aquells produïssin pertorbacions a la xarxa. 

 

d) Disposar d'unes tarifes del servei suficients per autofinançar aquest. Quan 

l'anomenat equilibri pugui no produir-se, si es tracta d’un supòsit de gestió 

indirecta, el prestador del servei tindrà dret a demanar una nova tarifa suficient 

o en el seu defecte la corresponent compensació econòmica. 

Article 6. Obligacions de l 'usuari  

 

a) Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa 

subscrit amb el prestador del Servei. 

 

b) Usar l'aigua subministrada de forma racional i destinar-la als usos establerts a 

la pòlissa. 

 

c) Abstenir-se de manipular les instal·lacions del Servei i els seus aparells de 

mesura. 

 

d) Preveure les instal·lacions d'elevació, grups de pressió i dipòsits d'acord amb el 

marcat al present Reglament, la normativa aplicable i, eventualment, a les 

condicions contractuals. 

 

e) Respectar els precintes col·locats pel prestador del Servei, o pels organismes    

competents de l'Administració. 

 

f) Abstenir-se d'establir o de permetre derivacions en la seva instal·lació per a 

subministrament d'aigua per a usos diferents als consignats en el contracte 

d'abonament. 

 

g) Permetre l'entrada al local del subministrament, en els horaris laborals, al 

personal del servei que, exhibint l’acreditatiu pertinent, tracti de revisar o 

comprovar les instal·lacions fins als equips de mesura., En cas que l’usuari no 

permeti l’entrada al local caldrà fer constar la negativa davant testimonis o en 

presència d’algun agent de l’autoritat. 

 

h) Corregir les anomalies posades de manifest pel prestador del Servei sempre i 

quan aquestes repercuteixin sobre el servei d’abastament. 



 
 

 

 

i) Comunicar al prestador del Servei qualsevol modificació en la instal·lació 

interior, en especial, els nous punts o elements de  consum que resultin 

significatius pel seu volum. 

 

j) Satisfer en els terminis fixats l'import del servei de l'aigua consumida, de 

conformitat amb l'estipulat al contracte i a la resolució aprovatòria de la 

taxa/tarifa. 

 

k) Pagar les quantitats resultants de les liquidacions per errada, frau o avaria 

imputable a l'usuari.  

 

l) Adoptar les mesures necessàries per mantenir en bon estat les seves 

instal·lacions interiors. 

 

m) Totes les establertes per la legislació aplicable. 

Article 7. Drets de l 'usuari  

 

Sense perjudici d’aquells altres en relació amb situacions específiques que es puguin 

derivar pels usuaris, aquests, amb caràcter general tindran els següents drets: 

 

a) Potabil itat de l’aigua: a rebre a les seves instal·lacions aigua que reuneixi les 

condicions higiènic-sanitàries establertes a la normativa legal aplicable i en les 

millors condicions tècniques que permetin les instal·lacions del servei. 

  

b) Subministrament permanent: a disposar permanentment del subministrament 

d’aigua potable, d’acord amb les condicions que assenyalen al seu contracte de 

subministrament, sense altres limitacions que les establertes al present 

Reglament i demés disposicions aplicables. 

 

c) Interrupcions del subministrament : a ser informat amb antelació de 24 hores 

sempre que sigui possible, de les interrupcions previstes al subministrament, 

indicant l'hora en què es produirà i la seva durada. 

 

d) Facturació: a que pels serveis rebuts, se li facturi pels conceptes i en base a les 

taxes/tarifes vigents a cada moment. 

 

e) Periodicitat de lectures: a que el prestador del Servei prengui la lectura a l’equip 

de mesura que controla el subministrament, amb la mateixa periodicitat de la 

facturació, i excepcionalment com a màxim cada sis mesos, sempre i quan els 

equips de mesura estiguin ubicats en llocs de lliure accés per als empleats del 

prestador del Servei. 

 

f) Periodicitat de facturació: a que es formuli la factura dels serveis que rebi, amb la 

periodicitat que es fixi. 



 
 

 

 

g) Contracte: a que se li formalitzi, per escrit, un contracte, al que s’estipulin les 

condicions bàsiques de subministrament subjecte a les garanties establertes per 

la normativa vigent. 

 

h) Execució d’instal · lacions: els usuaris podran escollir lliurement l’instal·lador 

autoritzat que executi les instal·lacions interiors, així com el proveïdor del material, 

que hauran d’ajustar-se a les prescripcions tècniques reglamentàries exigibles. 

 

i) Reclamacions: a formular reclamacions contra l’actuació del prestador del servei o 

els seus empleats mitjançant els procediments contemplats en aquest Reglament. 

Quan la reclamació es refereixi al compliment del contracte haurà d’acreditar la 

seva condició de titular del contracte de subministrament, o de representant legal 

del mateix. 

 

j) Informació: 

- A consultar totes les qüestions derivades de la prestació i funcionament del 

servei en relació al seu subministrament. 

- A rebre contesta per escrit de les consultes formulades per aquest mitjà.  

- A que se l’informi de la Normativa Vigent que li és d’aplicació 

 

k) L’usuari té dret a ser tractat correctament i amablement pel personal del prestador 

del Servei. 

 

l) La indemnització o reparació dels danys i perjudicis soferts per causa de la 

entrada d’aigua potable per avaries imputables al prestador de Servei. 
 

m) Tots els altres que es derivin de la legislació aplicable. 

 

CAPÍTOL 2. CONTRACTACIÓ D'ABONAMENTS 

Article 8.  Subscripció del contracte  

 

a) No s’efectuarà cap subministrament sense que l'usuari de l'aigua hagi subscrit 

amb el prestador del Servei el corresponent contracte d'abonament o contracte 

de subministrament. 

 

b) El prestador del Servei podrà negar-se a subscriure contractes d'abonament en 

els següents casos: 

 

c) Quan el sol·licitant del subministrament es negui a signar el contracte d’acord 

amb les determinacions legals i reglamentaries. 

 



 
 

 

d) En cas que la instal·lació del peticionari no compleixi les prescripcions legals i 

tècniques que han de satisfer les instal·lacions receptores. 

 

e) Quan es comprovi que el peticionari del subministrament ha deixat de satisfer l' 

import de l'aigua consumida, en virtut d'un altre contracte amb el prestador del 

Servei i en tant no aboni el seu deute. El prestador del Servei no podrà negar-

se a subscriure un contracte amb un usuari que sigui nou propietari o 

arrendatari del local, quan l'anterior sigui deutor al prestador del Servei amb 

facturació o rebuts pendents de pagament, els quals podran ésser reclamats a 

l’anterior per la via corresponent. 

 

f) Quan el peticionari no presenti la documentació exigida per aquest Reglament 

o per la legislació vigent. 

 

g) La baixa d’un contracte, ja sigui voluntària o fruit de la suspensió del 

subministrament, no podrà mai tornar a reprendre´s. Caldrà tramitar un nou 

contracte liquidant amb anterioritat el deute pendent, si s’escau, i els drets 

d’alta i/o escomesa que calguin. 

Article 9.  Tipus de contractes 

 

a) Contracte únic per a cada subministrament.- El contracte de subministrament 

s’establirà   per a cada servei i ús, essent obligatori establir contractes separats 

per a aquells subministraments que exigeixin l’aplicació de tarifes o condicions 

diferents. 

 

b) Pluralitat de contractes en un immoble.- S'estendrà un contracte d'abonament per 

a cada habitatge, local o dependència independents, encara que pertanyin al 

mateix propietari o arrendatari i siguin contigües. 

 

En cas de sistemes conjunts de calefacció o aigua calenta, dispositius per a rec de 

jardins, incendis, etc., caldrà subscriure un contracte general d'abonament, 

independent de les restants de l'immoble, a nom de la propietat o Comunitat. 

 

Excepcionalment es mantindrà el contracte d'abonament general a les existents en el 

moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament. Sobre  aquest  contracte  general 

s’aplicaran tantes  quotes  de  servei  o mínims com habitatges, locals o dependències 

existeixin. Aquests seran considerats unitats d'usuari o de consum. 

Article 10. Condicions de contractació 

 

Per formalitzar un contracte de subministrament serà necessari presentar una 

sol·licitud de la mateixa, ja sigui personalment a les oficines del prestador del Servei, o 

bé a través de qualsevol altre mitjà autoritzat. 

  



 
 

 

La petició es farà mitjançant format normalitzat que facilitarà el prestador del Servei. 

Aquest podrà facilitar  també el  tràmit a  través  del sistema  que  pugui resultar més 

convenient per  ambdues parts. 

 

A la sol·licitud es farà constar el nom del sol·licitant o la seva raó social, NIF, l'adreça, el 

nom del futur usuari, l'adreça per a qualsevol notificació, domicili del 

subministrament, la classe del mateix, l'ús al que es destinarà l'aigua i cabal necessari 

o les bases per a fixar-lo d'acord amb les normes tècniques vigents. 

 

Un cop comunicada l'acceptació de la sol·licitud pel servei i per poder procedir a la 

formalització del contracte, el sol·licitant haurà d'aportar la documentació legalment 

exigible, formada com a mínim per: 

 

- Acreditatiu de la propietat de l'edifici a connectar, o autorització del propietari o                 

contracte d'arrendament. 

- Butlletí d'instal·lació, subscrit per l'instal·lador autoritzat i, si s’escau, visat. 

- Memòria tècnica per les sol·licituds d'escomesa, en cas de ser necessari. 

- D.N.I./N.I.F. del sol·licitant i del futur titular de la pòlissa. 

- En cas d’habitatges, cèdula d'habitabilitat  

- Si és un local comercial o indústria, l’autorització, o la llicència ambiental 

corresponent, o la documentació que acrediti haver realitzat els tràmits del règim 

de comunicació 

- Si és un subministrament provisional per obres: la llicència municipal d'obres en 

vigor. 

 

Cada subministrament quedarà adscrit a les finalitats per a les quals s’hagi 

contractat, quedant prohibit dedicar-lo a unes altres de diferents o modificar-ne el seu 

abast. En qualsevol d’aquests supòsits serà necessària una nova sol·licitud. 

Article 11. Durada del contracte 

 

Els contractes es consideren estipulats pel termini fixat en el contracte d'abonament i 

s'entenen tàcitament prorrogats pel mateix període, a menys que una de les parts 

avisi a l’altra part, amb un mes d’avançada, de la seva intenció de donar-ho per 

finalitzada a través de qualsevol dels mitjans legalment admesos. 

 

Per evitar una periòdica contractació discontínua d’un mateix contracte de 

subministrament s’estableix una durada mínima del contracte de dotze mesos 

comptats a partir de la formalització del mateix. Malgrat això, si dins d’aquest període 

l’usuari notifiqués de forma expressa la voluntat de rescindir-lo, correran al seu càrrec 

els imports dels mínims de facturació fins a finalitzar el període de dotze mesos.  



 
 

 

Article 12. Naturalesa i  forma del contracte  

Els contractes seran estesos pel prestador de Servei i signades per les dues parts 

interessades per duplicat, ja que contenen drets i obligacions recíproques. Es quedarà 

un exemplar en poder de cada part, degudament complimentat. 

Les condicions particulars i especials no inclouran cap precepte contrari als 

reglamentàriament aprovats, preus superiors a les taxes/tarifes autoritzades ni 

recàrrecs no autoritzats a les taxes/tarifes esmentades. 

Article 13. Modificacions al contracte  

 

Durant la vigència del contracte, aquest s'entendrà modificat sempre que ho imposin 

disposicions legals o reglamentàries i, en especial, en relació amb la tarifa del servei i 

del subministrament que s'entendrà modificada en l' import i condicions que disposi 

l'autoritat o els organismes competents. 

Article 14.  Cessió del contracte 

 

Com a regla general es considera que el contracte d'abonament al subministrament 

d'aigua és personal i no podrà l'usuari cedir els seus drets a tercers, ni podrà exonerar-

se de les seves responsabilitats en relació al servei.  

 

Tanmateix, l'usuari que estigui al corrent del pagament del subministrament podrà 

traspassar el seu contracte a un altre persona que vagi a ocupar el mateix local en les 

mateixes condicions vigents. En aquest cas, l'usuari ho posarà en coneixement del 

prestador del Servei mitjançant comunicació escrita, que inclogui la conformitat 

expressa del nou usuari, hi ho lliurarà al prestador del Servei per qualsevol dels 

mitjans legalment admesos. 

 

El prestador del Servei, a la rebuda de la  comunicació, haurà d'estendre un nou 

contracte a nom del nou usuari que aquest haurà de subscriure i remetre’l al 

prestador del Servei.  

 

En cas de modificació de les condicions existents de subministrament serà necessària 

la conformitat del prestador del Servei, a més de la del nou usuari. El prestador del 

Servei podrà, si s'escau, substituir el comptador per un de nou, que anirà a càrrec del 

nou usuari. 

Article 15. Subrogació 

 

En produir-se la defunció del titular del contracte de subministrament d’aigua l’hereu o 

legatari podrà subrogar-se en els drets i les obligacions del contracte si succeeix al 

causant en la propietat o ús de l’habitatge o local. Les persones jurídiques només 

podran subrogar-se en els casos de fusió per absorció.  

 



 
 

 

Per poder-se subrogar en un contracte, el sol·licitant (persona física o jurídica) haurà 

d’acreditar el dret que sustenta respecte del causant i la seva relació amb l’immoble 

del subministrament. 

 

El termini gratuït per subrogar-se serà en tots els casos de quatre mesos a partir de la 

data del fet  que en sigui la causa i es formalitzarà mitjançant nota estesa en el 

contracte existent signat pel nou usuari i pel prestador del Servei, quedant subsistent 

la mateixa fiança. Superat aquest termini es pagarà el preu establert a tal efecte. 

Article 16. Rescissió del contracte 

 

L'incompliment per les parts de qualsevol de les seves obligacions contingudes en el 

contracte de subministrament i al present Reglament donarà lloc a la rescissió del 

contracte conforme a les disposicions que hi siguin d’aplicació. 

Article 17. Condició resolutòria 

 

El prestador del servei contractarà sempre amb els usuaris a reserva que siguin 

concedits els permisos necessaris per poder efectuar les instal·lacions que requereixi 

el subministrament que pren al seu càrrec, així com les autoritzacions administratives 

necessàries per l’ús de l’habitatge o local a subministrar.  

 

CAPÍTOL 3. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT  

Article 18. Quota de serveis o mínims 

 

La fixació de la quota de servei o de mínims de consum quedarà regulada per la tarifa 

vigent. 

Article 19. Fiança 

 

S'aplicarà el que disposa el Decret 147/1997 de 10 de juny de la Generalitat de 

Catalunya sobre fiances de les companyies de subministrament i serveis o qualsevol 

altra que la substitueixi en un futur. 

 

El prestador del Servei exigirà en el moment de la contractació una fiança en garantia 

del pagament dels rebuts del subministrament. En cap cas aquesta fiança no podrà  

ser superior a la xifra resultant de les quotes de serveis o consums mínims de dues 

factures. 

 

La fiança té per objecte garantir les responsabilitats pendents a la resolució del seu 

contracte, sense que pugui exigir l’usuari, durant la seva vigència, que se li apliqui a 

aquesta el reintegrament dels seus descoberts. 

 



 
 

 

En el cas de no haver-hi responsabilitats pendents en el moment de la resolució del 

contracte, el prestador del Servei procedirà a la devolució de la fiança al seu titular o 

al seu representant legal. Si existissin responsabilitats pendents i l’import d’aquesta 

fos inferior al de la fiança, es retornarà només la diferència resultant. 

Article 20. Classes de subministrament  

 

El subministrament domèstic consisteix en l'aplicació de l'aigua per atendre les 

necessitats normals d'un habitatge. 

 

El subministrament comercial és l'aplicació de l'aigua a les necessitats de locals 

comercials i de negocis, com ara oficines, despatxos, botigues, clíniques, hotels i 

indústries, quan a base de l’aigua no s’estableixi una indústria o no intervingui l’aigua 

de manera predominant en l’obtenció, transformació o manipulació d’un producte. 

 

El subministrament industrial es produeix quan l'aigua intervé com element del procés 

de fabricació per incorporació al producte o com determinant del resultat, sense que 

l’existència d’una indústria en el local determini per sí sola l’aplicació del 

subministrament industrial. 

 

El subministrament agrícola i ramader és el destinat al rec per a l'obtenció de 

productes agrícoles, compreses les explotacions industrials de floricultura així  com les 

explotacions ramaderes, no trobant-se el prestador del Servei obligat a aquest tipus 

de subministrament. 

 

El subministrament de rec de jardins i piscines serà el destinat al rec de les zones 

verdes, públiques o privades, i de les piscines. Quan en un immoble urbà existeix una 

piscina, una zona de jardí o un hort, l’aigua contractada per aquests usos podrà ser 

objecte d’un nou contracte. El prestador de Servei podrà, en aquest supòsit, exigir 

l’existència de dos subministraments independents tal i com s’estipula en l’article 30.  

 

Es considera subministrament per l’extinció d’incendis el que proveeix les 

instal·lacions públiques o privades destinades única i exclusivament a aquesta 

finalitat. 

 

El subministrament provisional per obres serà el destinat a la realització de les obres. 

El prestador del Servei només autoritzarà aquest tipus de subministrament durant el 

període d’execució de l’obra. 

 

El prestador del Servei podrà exigir l'existència de subministraments independents 

segons la seva classe. 

Article 21. Prioritat de subministrament 

 



 
 

 

L'objectiu prioritari del subministrament d'aigua és satisfer les necessitats 

domiciliàries dels habitatges de la població urbana. La resta dels subministraments 

d'aigua es donaran únicament quan les necessitats de l'abastament ho permetin. 

 

Quan el servei ho exigeixi, prèvia conformitat de l'Ajuntament, en cas de gestió 

indirecta, el prestador podrà disminuir i fins i tot suspendre el servei per a tots aquells 

usos no domèstics, sense que per això es contregui cap obligació de indemnització. 

Article 22. Regularitat del subministrament  

 

El subministrament d'aigua als usuaris serà permanent, no podent interrompre'l si no 

és: 

- Per força major 

- Per obres de reparació i ampliació de les instal·lacions 

- Per raons sanitàries 

- Per altres causes que pugui acordar l’administració municipal. 

- Per l’estipulat en aquest Reglament 

 

Quan la urgència del cas no ho impedeixi, s’aplicarà l’estipulat a l’article 4 apartat i). 

 

No es podrà subministrar aigua, dintre d’un mateix immoble, sota dues modalitats 

diferents, simultàniament per a una mateixa aplicació.  

Article 23. Import del subministrament 

Els imports de subministraments s’ajustaran a les tarifes vigents en cada moment i es 

referiran al servei prestat, no podent-se cobrar a la bestreta. 

 

CAPÍTOL 4. INSTAL·LACIONS EXTERIORS 

Article 24. Execució de les instal · lacions exteriors  

 

La instal·lació del ramal d'escomesa exterior amb les seves claus de maniobra i els 

seus aparells de mesura, serà efectuada pel prestador de Servei, amb tots els costos 

a càrrec del propietari de l'immoble, amb el benentès que el ramal d’escomesa 

exterior posterior a la clau de registre fins al comptador, una vegada instal·lat passarà 

a formar part de la propietat. (veure annex nº 1) 

 

Si un usuari sol·licités un ramal d'escomesa especial (article nº 25) per al seu ús, serà 

instal·lat pel prestador de Servei a cost i compte de l'usuari, prèvia autorització de la 

propietat de l'immoble, restant també propietat de la finca per accessió. 

 

La instal·lació de l'escomesa exterior i les seves característiques es fixaran d'acord 

amb la pressió de l'aigua, cabal subscrit, consum previsible, situació del local i serveis 



 
 

 

que comprengui, d'acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació aprovat per Real Decret 

314/2006 de 17 de març, o qualsevol altre que el modifiquin o complementin. 

Article 25. Escomeses especials 

 

Es consideren escomeses especials les necessàries per alimentar: 

 

a) Les boques de protecció contra incendis, en les finques on els propietaris ho 

sol·licitin, podent l’usuari utilitzar les boques d’incendi en benefici de tercers. 

La instal·lació podrà ser a petició del titular o de l’Ajuntament. 

 

Els ramals de connexió per les boques contra incendis seran sempre 

independents de les altres que pugui tenir la finca en què s'instal·lin i es 

realitzaran d'acord amb les normatives que, per a protecció contra incendis, 

siguin vigents en cada moment. En aquests ramals s’haurà d’instal·lar un 

comptador de mesura per constatar que l’ús que se’n fa de l’aigua és 

exclusivament per incendis.  

 

b) Piscines o altres instal·lacions de caràcter sumptuari. 

Article 26. Escomesa divisionària 

 

Si un propietari o arrendatari de tot o part d’un immoble que es proveeixi d’aigua 

mitjançant un comptador general desitgés un subministrament per comptador 

divisionari, prèvia conformitat escrita de la propietat de la finca, podrà instal·lar-se un 

nou ramal d’escomesa contractat a nom de la propietat de la finca, que haurà de ser 

capaç de subministrar, mitjançant una bateria de comptadors, a la totalitat dels 

habitatges, locals o dependències de la finca, encara que de moment, no s’instal.li 

més que el comptador sol·licitat. 

Article 27. Escomesa independent 

 

Cada immoble que físicament constitueixi una unitat independent d’edificació amb 

accés directe des de la via pública es subministrarà mitjançant una única escomesa. 

 

L'arrendatari o copropietari, ocupant d'un local de la planta baixa de l'immoble, podrà 

contractar al seu càrrec un ramal d'escomesa independent per al seu ús exclusiu, 

prèvia autorització del propietari de la finca. En el cas que les dimensions de 

l'immoble aconsellin el contrari, a través d'un mateix mur de façana, no podran tenir 

entrada més de tres ramals, inclòs el contractat pel propietari. En aquest cas 

únicament es podrà optar per un subministrament centralitzat a través d’una bateria 

de comptadors. 

Article 28. Conservació i  reparació d e l’escomesa exterior 

 



 
 

 

En cas d'avaries, les reparacions de l’escomesa exterior seran sempre efectuades pel 

prestador de Servei, sense perjudici de la seva repercussió al causant d’aquestes 

avaries. 

Article 29. Altres actuacions sobre l’escomesa  

 

Les modificacions, desviacions del traçat dels ramals d'escomesa exterior i l'ampliació 

del diàmetre seran a càrrec de qui els promogui, però la seva execució la realitzarà el 

prestador de Servei. 

 

Sempre que per dotar d'aigua una finca o local sigui necessari efectuar actuacions 

sobre l’escomesa, resulta imprescindible l'autorització de la propietat o Comunitat de 

Propietaris.  

Article 30. Escomesa per a piscina o per reg  

 

Quan en una propietat hi hagi una piscina, una zona de jardí o hort amb una superfície 

total superior a 300m2, no podrà emprar-se pel seu subministrament l’aigua 

contractada pel subministrament domiciliari. 

 

Aquest subministrament amb destinació a piscines, reg de jardí o hort s’haurà 

d’alimentar a través d’una escomesa separada i independent de la del domicili. 

Article 31. Posada en càrrega de l 'escomesa 

 

Instal·lat el ramal d'escomesa exterior, el prestador de Servei ho posarà en càrrega 

fins a la clau de registre, que no podrà ser manipulada fins el moment de començar el 

subministrament, en reunir les instal·lacions interiors les condicions necessàries. 

Article 32. Escomesa en desús 

 

Finalitzat o rescindit el contracte de subministrament, el ramal d'escomesa resta a 

lliure disposició del seu propietari, però si aquest, dins dels vint dies següents, no 

comunica fefaentment al prestador del Servei la seva intenció que es retiri de la via 

pública, consignant a tal fi en la caixa del prestador del Servei l'import de les despeses 

que l'esmentada operació ocasioni, s'entendrà que es desinteressa del ramal 

d'escomesa en desús podent el prestador del Servei prendre, respecte aquest, les 

mesures que consideri oportunes. 

Article 33. Obres necessàries per atendre nous subministraments i  expansió de la 

xarxa de distribució 

 

El prestador de Servei s’ocuparà de les relacions amb els peticionaris del 

subministrament per realitzar la connexió a la xarxa en correctes condicions 

tècniques. Es podran diferenciar els següents casos: 



 
 

 

 

a) Nous subministraments a un immoble que no en tingui i es trobi a la zona servida 

per la xarxa general de distribució. Es considerarà zona servida les parcel·les o 

edificacions amb façana al vial on existeix el servei. 

 

El prestador de servei, considerant les característiques de l’immoble referent al 

subministrament d’aigua i les xarxes de distribució i projectes aprovats que tingui 

l’Ajuntament, confeccionarà el pressupost corresponent. El seu import haurà de ser  

satisfet per l’usuari i els treballs realitzats pel prestador de servei. 

 

Es confeccionarà un quadre de preus unitaris aprovats amb aquesta finalitat per 

l’Ajuntament.  

 

b) Petició de subministrament per un immoble que requereixi ampliar, en extensió o 

diàmetre, la xarxa existent. 

 

La valoració de la necessitat d’ampliació la farà el prestador de Servei considerant les 

característiques de l’immoble i altres finques adjacents i confeccionarà un informe i el 

pressupost corresponents. 

 

El cost del subministrament i l’ampliació haurà de satisfer-lo el promotor en el 

moment de la acceptació del pressupost i els treballs haurà de realitzar-los el 

prestador del servei. 

 

c) Xarxa de distribució interior en noves urbanitzacions. 

 

Aquesta haurà de ser projectada conjuntament amb la resta d’obres d’urbanització i 

es posarà en coneixement del prestador del servei per tal de que aquest la valori 

tècnicament i aporti els suggeriments que cregui convenients. Posteriorment es 

sotmetrà a l’aprovació municipal. S’observaran en tot moment les prescripcions 

tècniques del servei vigents, de forma que es garanteixi que els materials i accessoris 

siguin del tipus i qualitat homologats per l’Ajuntament, als efectes d’una conservació 

posterior unificada.  

 

El prestador del servei podrà exigir, tant durant el desenvolupament de les obres com 

a la seva recepció o posada en servei, totes les proves que estimi convenients per 

garantir la idoneïtat d’execució i compliment de les especificacions de qualitat dels 

materials previstos en el projecte. Els imports derivats d’aquestes proves aniran a 

càrrec del promotor o propietari de la urbanització. 

 

L’enllaç o enllaços de les xarxes interiors de la urbanització o polígon amb les xarxes 

gestionades pel prestador del servei, així com les modificacions i reforços que 

s’haguessin d’efectuar a les mateixes com a conseqüència de les noves demandes 

imposades per la urbanització, quedaran perfectament delimitades al projecte previ, i 

s’executaran pel prestador del servei a càrrec del promotor o propietari de la 

urbanització. 



 
 

 

 

Un cop finalitzades les instal·lacions de les xarxes interiors de la urbanització o 

polígon, seran verificades pel prestador del servei i, si les trobés conformes, informarà 

a l’Ajuntament en el que afecti per l’acceptació de la propietat de les instal·lacions, les 

servituds de pas i usos de la urbanització o polígon que passin a domini públic, 

assumint la gestió i el manteniment un cop rebuda per l’Ajuntament. Si hagués 

transcorregut més d’un any des de la finalització de les obres sense haver estat 

rebudes per l’Ajuntament serà necessari realitzar, per la recepció de les instal·lacions, 

les proves que determini el prestador del servei i, efectuar, a càrrec i compte del 

promotor o propietari, totes les modificacions que indiqui el prestador del Servei a fi 

de que la nova xarxa que s’incorpori al servei compleixi la normativa vigent. 

 

CAPÍTOL 5. INSTAL·LACIONS INTERIORS 

Article 34. Execució de les instal · lacions interiors  

 

Les instal·lacions interiors seran realitzades únicament per instal·ladors autoritzats per 

l’òrgan competent i s’haurà d’executar complint la secció HS-4 (subministrament 

d’aigua) del Codi Tècnic de la Construcció, segons el RD 317/2006 de 17 de març 

(B.O.E. 74 de 23/03/2006) o les que estiguin vigents en el moment de la construcció. 

 

En tot moment han de reunir les condicions de seguretat i sanitat reglamentàries, 

podent el prestador del servei negar el subministrament en cas de noves instal·lacions 

o reforma de les existents per no reunir els requisits legals. A aquests efectes, el 

prestador del servei i els serveis d’inspecció municipals podran portar a terme en les 

esmentades instal·lacions les comprovacions necessàries abans de connectar l'aigua. 

 

Pel que fa a les instal·lacions antigues en ús, el prestador del servei haurà de 

comunicar a l'Ajuntament i als usuaris les deficiències d'aquelles, restant l'usuari 

obligat a corregir la instal·lació dins del termini que s’estableixi. En els casos tipificats 

com a greus i molt greus, si l'usuari no compleix allò disposat, el prestador del servei 

queda facultat per suspendre cautelarment el subministrament. 

Article 35. Materials de la instal · lació  

 

A l’usuari se li exigirà que el material s'ajusti a allò que disposen les especificacions 

del Codi Tècnic de la Construcció, segons el RD 317/2006 de 17 de març (B.O.E. 74 

de 23/03/2006) o les que estiguin vigents en el moment de la contractació per a 

instal·lacions interiors de subministrament d'aigua i estaran d’acord amb 

l’homologació de materials que aprovi l’Ajuntament. 

Article 36. Prohibició de barrejar aigua de diferent procedència  

 



 
 

 

Les instal·lacions interiors corresponents a cada contracte no podran ésser 

connectades a una xarxa, canonada o distribució d'una altra procedència. Tampoc es 

podrà connectar qualsevol instal·lació procedent d'un altre contracte d'abonament, ni 

barrejar aigua dels serveis amb qualsevol altra, tan per raons tècniques com 

sanitàries.  

Article 37. Protecció de l 'escomesa interior  

 

Després de la clau de registre, el propietari haurà d’adoptar les mesures necessàries 

per evitar que les possibles fuites que es puguin originar en aquest tram de la 

instal·lació puguin perjudicar l’immoble o danyar gèneres o aparells situats a l’interior, 

quedant el prestador del Servei lliure de tota responsabilitat, fins i tot davant de 

tercers.  

Article 38. Conservació i  reparació 

 

Les avaries en instal·lacions i derivacions que parteixin de la clau de registre seran 

reparades per compte i a càrrec del propietari o usuaris responsables. En aquests 

casos les reparacions seran realitzades per instal·ladors autoritzats per l’òrgan 

competent. El mateix s’aplicarà per les fuites  que es produeixin després de la clau 

de registre. 

 

Els aparells de mesura i/o control només podran ser manipulats pel prestador del 

Servei. 

Article 39. Neteja dels dipòsits interiors 

 

Si existissin dipòsits receptors a les instal·lacions interiors s’ajustaran al que estableixi 

la normativa tècnico-sanitària vigent en cada moment. Els usuaris els hauran de 

mantenir acuradament nets, desinfectant-los anualment i protegir-los raonablement 

per evitar qualsevol contaminació. 

 

Quan així ho determini l’Ajuntament, el prestador del Servei inspeccionarà els dipòsits 

interiors, aixecant una acta on figurarà l’estat de conservació i sanitari dels mateixos. 

Els possibles defectes trobats hauran de ser arreglats per l’usuari en el termini 

establert. Aquestes inspeccions no eximeixen del compliment de la normativa vigent 

en cada moment. 

 

CAPÍTOL 6. COORDINACIÓ DE LES OBRES LOCALS AMB EL SERVEI D’AIGUA POTABLE  

Article 40. Coordinació de les obres locals amb el  servei d’aigua potable 

 

Amb l’objecte d’establir mecanismes de coordinació entre l’Ajuntament i l’empresa 

prestadora del Servei d’aigua potable en relació amb l’execució d’obres locals 



 
 

 

l’objecte de les quals pugui afectar a la xarxa d’abastament d’aigua, s’estableixen les 

següents mesures: 

 

a) En la tramitació d’aquells projectes o avantprojectes d’obres locals tramitats 

per la corporació municipal l’objecte dels quals pugui afectar la xarxa de 

sanejament o abastament d’aigua, s’haurà de sol ·licitar informe del prestador 

del Servei previ a l’aprovació definitiva dels mateixos, el qual haurà de ser 

tingut en consideració per part dels SSTT municipals redactors del projecte o 

per l’empresa encarregada de la redacció del mateix. 

 

b) L’Ajuntament d’Anglès notificarà a l’empresa prestadora del Servei d’aigües 

l’adjudicació definitiva del projecte assenyalats en l’apartat anterior als efectes 

d’efectuar el seguiment de les obres en relació a l’afectació de la xarxa 

d’abastament, justament amb els SSTT municipals. 

 

c)  L’empresa prestadora del servei d’aigües redactarà un informe tècnic abans 

de la recepció definitiva de les obres per part de l’Ajuntament. 

 

CAPÍTOL 7. SISTEMES DE MESURA 

Article 41. Tipus de comptadors  

 

Els comptadors seran sempre d’un model oficialment homologat i degudament 

verificats amb resultat favorable, i hauran de ser precintats per l’organisme de 

l’Administració responsable de l’esmentada verificació, d’acord amb la legislació 

vigent en la matèria. 

Article 42. Selecció del tipus de comptador  

 

La selecció del tipus de comptador, el seu diàmetre i l'emplaçament, es determinaran 

pel prestador del Servei d'acord amb la Secció HS-4 (subministrament d’aigua) del 

Codi Tècnic de l’Edificació, segons el RD 317/2.006 de 17 de març o el que estigui 

vigent  en el  moment de la contractació, segons als tipus de domicili a subministrar, o 

en relació al cabal punta horari previst en subministraments especials. 

 

En cas que el consum real no correspongui al concertat entre ambdues parts i no 

guardi la deguda relació amb el que correspon al rendiment normal del comptador 

d’acord amb la fitxa d’homologació, aquest haurà d'ésser substituït per un altre de 

diàmetre adequat, quedant obligat l'usuari a satisfer les despeses ocasionades. 

 

Darrera del comptador s’hi col·locarà una aixeta de pas que l’usuari tindrà al seu 

càrrec per tal de prevenir qualsevol eventualitat. Les intervencions que hagi de fer el 

servei com a conseqüència del mal funcionament d’aquesta aixeta es carregaran a 

l’usuari.  



 
 

 

Article 43. Instal · lació del comptador 

 

El comptador serà propietat de l'usuari. El comptador i les seves aixetes de pas seran 

instal·lades pel prestador del Servei a càrrec de l’usuari. El comptador no podrà ésser 

manipulat més que pels empleats del prestador del Servei, i els de la persona o entitat 

responsable de la seva conservació, per la qual cosa serà degudament precintat. 

Darrera del comptador l'usuari instal·larà una clau de sortida, el cost del qual anirà a 

càrrec de l’usuari, que podrà maniobrar per prevenir qualsevol eventualitat en la seva 

instal·lació interior. 

 

La instal·lació interior i el comptador queda sempre sota la diligent custòdia, 

conservació i responsabilitat del propietari o usuari, el qual s’obliga a facilitar als 

empleats del prestador de Servei al lliure accés al comptador i a la instal·lació interior. 

 

L’usuari no podrà practicar operacions sobre les instal·lacions interiors descrites en 

aquest Reglament que puguin alterar el funcionament del comptador. 

Article 44. Col · locació del comptador  

 

El comptador es col·locarà en un armari d’obra o construït per l'usuari amb les 

dimensions i la forma establertes segons al Codi Tècnic de l’Edificació vigents en el 

moment de la contractació i d'acord amb les característiques tècniques aprovades per 

l'Ajuntament. L’armari haurà d’estar proveït del corresponent tancament amb clau del 

tipus universal. 

 

Quan procedeixi substituir el comptador per un altre de major diàmetre i sigui 

indispensable ampliar les dimensions de l'armari contenidor, l'usuari efectuarà al seu 

càrrec les modificacions adients. 

 

El propietari o usuari està obligat a disposar d’una protecció perquè, en cas 

d’escapament d’aigua a través del comptador, aquesta tingui una sortida natural cap 

a l’exterior o al clavegueram. 

Article 45. Conservació i  manteniment dels comptadors 

 

S’entén per conservació i manteniment de l’aparell comptador totes les accions 

necessàries per mantenir l’aparell de mesura en les millors condicions d’ús durant la 

seva vida útil. 

 

El prestador del Servei tindrà la facultat de realitzar totes les inspeccions, verificacions 

i les accions de comprovació, manteniment, reparació i substitució que s’escaiguin per 

tal d’assegurar un correcta funcionament del comptador o per detectar anomalies i/o 

manipulacions del comptador. 

 



 
 

 

Es considera conservació i manteniment dels comptadors i escomesa general la seva 

vigilància i reparació sempre i quan sigui possible, inclosos muntatge i desmuntatge 

del seu emplaçament actual, sempre que les averies o anomalies observades siguin 

imputables a l’ús normal de l’aparell. L’Ajuntament aprovarà a tal efecte una quota 

mensual pel manteniment de comptadors i escomesa general 

 

Queden excloses d’aquesta obligació, les averies degudes a manipulació indeguda, 

abús de utilització, catàstrofes i gelades. 

 

L’usuari té la obligació de custodiar el comptador, així com de protegir-lo de les 

possibles agressions externes i inclemències del temps.  

Article 46.  Bateria de comptadors 

 

Quan un sol ramal d'escomesa hagi de subministrar aigua a més d'un usuari en un 

mateix immoble, la propietat de la finca haurà de procedir a la instal·lació prèvia d'una 

bateria divisionària, degudament homologada, capaç per muntar damunt d' ella el 

nombre de comptadors que precisa la totalitat de l'immoble, encara que pel moment 

no s'hi instal·lin més que els sol·licitats. 

 

La bateria de comptadors estarà situada a la planta baixa de l'edifici, en una habitació 

de fàcil accés i d’ús comú,  el més a prop possible de l'entrada i la seva instal·lació i 

característiques s'ajustaran al disposat al  "Codi Tècnic de l’Edificació" aprovat per 

Reial Decret 314/2006 de 17 de març de 2006 o qualsevol altre que el modifiqui o 

complementi i a l'acord d’homologació fet per l'Ajuntament.  

 

Quan les condicions del subministrament obliguin a disposar de grup de pressió i/o 

dipòsit regulador, el servei instal·larà un comptador general de control a l'entrada de 

l'immoble, el qual detectarà les possibles fuites a la instal·lació esmentada. La 

instal·lació del comptador serà per compte de la propietat així com els sobreconsums 

que es puguin arribar a mesurar, aplicant sempre la tarifa vigent.  

  

Article 47.  Contractació dels submini straments 

 

El prestador del Servei contractarà els subministraments per comptador divisionari 

directament amb cadascun dels arrendataris o copropietaris dels immobles, signant 

amb ells els contractes d’abonament individuals. El consum corresponent a aquests 

contractes seran a càrrec dels firmants dels mateixos. 

 

CAPÍTOL 8. CONSUM I FACTURACIÓ 

Article 48.  Consum 

 



 
 

 

L’usuari consumirà l’aigua d’acord amb el que estableix aquest Reglament respecte a 

les condicions del subministrament i està obligat a usar les instal·lacions pròpies i del 

Servei de forma racional i correcte, evitant tot perjudici a tercers i al Servei. 

 

Com a norma general la determinació dels consums de cada usuari resultarà de la 

diferència entre les lectures de dos períodes consecutius de facturació. 

 

El prestador del Servei no està obligat a concedir cap bonificació per les pèrdues 

d’aigua o fuites en les instal·lacions després de la clau de tall, ni per les fuites que es 

poguessin produir a les instal·lacions interiors després de comptador. 

Article 49.  Periodicitat de lectures 

 

L'entitat subministradora estarà obligada a establir un sistema de lectures permanent 

i periòdic, de manera que per cada usuari els cicles de lectura continguin, en la 

mesura del possible, el mateix nombre de dies. 

 

El prestador del Servei haurà d'efectuar  la lectura, com a mínim, un cop per trimestre. 

 

Les indicacions que marqui el comptador seran anotades pel lector. El prestador del 

Servei estarà obligat a mantenir en una base de dades les lectures d’un període de 

dos anys, de forma que aquestes podran ser consultades pels clients a les oficines del 

servei sempre que així ho sol·licitin. 

  

En el cas que no es pugui efectuar lectura del comptador per absència de l'usuari el 

prestador del Servei així li ho comunicarà a fi i efecte de que en un termini màxim de 

10 dies informi a les oficines del Servei de la lectura del seu comptador.  

Article 50.  Horari de lectures 

 

La presa de lectura es farà en horari diürn i en hores en que es causi la menor 

molèstia possible. Les lectures les realitzarà el personal expressament autoritzat per 

l'entitat subministradora que anirà uniformat i estarà obligat a mostrar la seva 

credencial davant de la petició de l’usuari. L'usuari no podrà imposar l'obligació de 

prendre la lectura fora de l'horari que tingui establert l'entitat subministradora. 

Article 51.  Facturació 

 

El prestador del Servei percebrà de cada usuari l’import del subministrament d’acord 

amb la modalitat tarifària vigent en cada moment, així com els tributs o cànons que 

procedeixen en cada cas. 

 

Si existís quota de Servei, a l’import d’aquesta s’hi afegirà la facturació del consum 

corresponent  als registres de l’aparell de mesura. 

 



 
 

 

Si existís mínim de consum, es facturarà en tots els casos i s’hi n’hi hagués, se 

sumaran als excessos de consum registrats per l’aparell de mesura. 

 

En ambdós casos, un empleat del prestador del Servei anotarà, en un full de lectura o 

suport físic equivalent, els registres del comptador que quedaran posteriorment 

reflectits en la factura. 

Article 52. Periodicitat 

 

Els consums es facturaran en períodes vençuts i la seva duració no podrà ser superior 

a tres mesos. El primer període es computarà des de la data de posada en servei de la 

instal·lació. 

Article 53. Consums estimats. Anomalies de mesuramen t 

 

53.1. Es realitzaran estimacions de consums en els següents casos: 

 

- per avaria del comptador 

- per absència de l’usuari en el moment de prendre la lectura, quan la seva 

presència sigui imprescindible per poder-la efectuar 

- per causes imputables a l’entitat subministradora degudament justificats. 

 

En cap cas s’estimaran consums que no corresponguin al període de consum que es 

factura. 

 

53.2 Quan es detecti l’aturada o un mal funcionament de l’aparell de mesura, la 

facturació del període actual i la regularització de períodes anteriors s’efectuarà 

d’acord amb un dels tres següents sistemes, segons correspongui tècnicament en 

cada cas. 

 

1. En relació a la mitjana dels quatre períodes de facturació anteriors al detectar-

se l’anomalia. 

2.  En cas de consum estacional, en relació als mateixos períodes de l’any 

anterior que haguessin registrat consum. 

3. Conforme al consum registrat pel nou aparell de mesura instal·lat, a prorrateig 

amb els dies que hagués durat l’anomalia. 

 

53.3 En els casos en què, per error o anomalia de mesurament s’haguessin facturat 

quantitats inferiors a les degudes, si així ho sol·licita l’usuari, s’escalonarà el pagamen t 

de la diferència  en un termini que, llevat d’acord contrari, no podrà ser superior a 9 

mesos.  

 

En cas contrari, si es comprova que s’haguessin facturat quantitats superiors a les 

degudes, el prestador del Servei procedirà a retornar la diferència un cop s’hagués 

formalitzat la corresponent reclamació a les seves oficines.  



 
 

 

Article 54. Consums estimats en cas de fuites  

 

L’entitat subministradora podrà aplicar en els casos de fuita, que reuneixin els 

supòsits i condicions detallats en els següents articles, una bonificació en el preu de 

l’aigua, en base els càlculs també determinats en aquesta ordenança. 

 

54.1. Supòsits per a l’aplicació de la bonificació per fuita: 

 

Es consideren casos de fuita susceptibles d’aplicar la corresponent bonificació en el 

preu de la tarifa d’aigua els casos següents: 

- Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a la negligència de l’usuari 

de l’aigua. 

- Que l’usuari hagi acreditat la solució de l’incident aportant a l’entitat 

subministradora la documentació justificativa de la reparació/subsanació de la 

fuita 

 

54.2. Condicions per a l’aplicació de la bonificació per fuita 

 

- Només es podrà acollir a aquesta bonificació una factura del mateix client, per a 

cada contracte de subministrament, i cada 5 anys. 

- L’excés de consum ha de suposar un increment del 200% sobre el volum màxim 

dels consums produïts en els darrers dos anys comptadors a partir de la data que 

s’acredita la fuita. I alhora suposar una mitja de consum igual o superior a 50m3 

mensuals per cada usuari del contracte. 

 

54.3. Càlcul de la bonificació per fuita 

 

La refacturació de la factura de l’aigua implicada en el consum excepcional per motiu 

de fuita, es realitzarà de la següent manera: 

 

Es calcularà un consum estimat resultant de considerar el volum màxim dels consums 

produïts en els darrers dos anys comptadors a partir de la data que s’acrediti la fuita. 

 

Per aquest consum s’aplicaran els blocs de consum corresponents a la tarifa de 

l’aigua vigents en el període de consum de la factura en que s’acredita la fuita. 

 

Per el volum en excés, resultat de la diferència entre el consum estimat i el real, 

s’aplicarà el preu del primer bloc de la tarifa vigent en el període de consum de la 

factura en que s’acredita la fuita. 

 

54.4. Pagament de la factura resultant 

 

La factura de l’aigua resultant d’aplicar el càlcul de bonificació serà liquidada pel 

client en el termini màxim de 15 dies comptadors a partir de la seva presentació per 

part de l’empresa subministradora. 



 
 

 

Article 55. Verificació 

 

En qualsevol moment l'usuari i/o el prestador del Servei tenen dret a sol·licitar dels 

Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya a Girona, o a l’organisme 

competent de l’Administració en qualsevol moment, la verificació dels aparells de 

mesura instal·lats. 

 

Si l'usuari sol·licita al prestador del Servei la tramitació de l' esmentada verificació 

oficial, haurà de satisfer, mitjançant dipòsit previ, l' import de les despeses que això 

comporti. Si de resultes de la verificació es desprèn que l’error de comptatge és 

superior als valors que marca la normativa aleshores el prestador del Servei retornarà 

l’import dipositat pel sol·licitant. 

 

Si fos el prestador del Servei qui sol·licités la verificació, seran al seu càrrec les 

despeses ocasionades. 

 

Els dipòsits receptors dels usuaris, si n’hi hagués, hauran de mantenir-se 

acuradament nets, desinfectar-se per part de l’usuari periòdicament i protegir-se 

raonablement per evitar qualsevol contaminació. 

Article 56. Requisits de les factures 

 

La factura contindrà com a mínim els conceptes establerts en la modalitat tarifària 

vigent. 

 

En les factures constarà com a mínim: 

 

1. Titular de la pòlissa 

2. El NIF o CIF de l'usuari 

3. Domicili objecte del subministrament 

4. Tarifa aplicada i la data d'aprovació per l'organisme competent 

5. Lectures del comptador que determinen el consum facturat i la data de les 

mateixes 

6. Indicació diferenciada dels conceptes que es facturen 

7. Import dels tributs que es repercuteixen 

8. Import total i per conceptes 

9. Telèfon i domicili del prestador del servei on es poden dirigir els usuaris per 

sol·licitar informació o efectuar reclamacions 

Article 57. Pagament 

 

El pagament de les factures l’haurà de fer l’usuari dins dels 30 dies naturals  a partir 

de la recepció de la factura. 

 

L' import de les factures podrà abonar-se de la següent manera: 



 
 

 

 

a) Mitjançant domiciliació bancària a l'entitat  que ha designat l'usuari. 

b) A les oficines de les Entitats bancàries que tinguin acord amb el prestador del 

Servei 

c) A les oficines del prestador del Servei 

d) Qualsevol altre modalitat que el prestador del Servei posi al servei dels usuaris. 

Article 58. Domicil iació bancària 

 

58.1. L'ordre de cobrament de les factures mitjançant domiciliació bancària podrà 

quedar suspesa pels següents motius: 

 

 

1. A petició de l'usuari, mitjançant comunicació escrita al prestador de Servei. 

Aquesta no podrà afectar al rebut que es trobi encara en període voluntari de 

cobrament. 

 

2. Per resolució del prestador del Servei si en l’últim període facturat els rebuts 

han estat retornats per l'entitat bancària i encara no s'ha fet efectiu el 

cobrament del deute pendent per cap altre modalitat de les esmentades en 

l'article anterior. 

 

58.2. Serà retornat l'import dels rebuts domiciliats que siguin objecte de reclamació 

raonada per part de l'usuari abans de resoldre-la. 

 

CAPÍTOL 9. SUSPENSIÓ DEL SUBMIN ISTRAMENT I RESCICIÓ DEL CONTRACTE 

Article 59. Causes de la suspensió 

 

L’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les obligacions detallades a 

l’article 6 d’aquest Reglament facultarà al prestador del Servei suspendre el 

subministrament seguint els tràmits que s’assenyalin en el següent article. 

Article 60. Procediment de suspensió del submini strament 

 

60.1. El procediment per suspendre el subministrament d’aigua als seus usuaris és el 

que es descriu a continuació: 

 

a)  Per ordre expressa de l’Ajuntament en tan que titular del Servei. 

b)  Per pròpia iniciativa del prestador del Servei, en els casos establerts a l’article 

6 d’aquest Reglament. 

 

En els casos previstos a l’apartat b) anterior, quan l’usuari no hagi atès els 

requeriments o avisos efectuats pel prestador del Servei, i quan el prestador del 



 
 

 

Servei hagi rebut l’ordre a què es refereix l’apartat a) el gestor haurà d’actuar amb el 

següent procediment. 

 

60.2. L'Entitat Subministradora haurà de donar compte a l’usuari per correu certificat 

de la suspensió del subministrament, prèviament l’Ajuntament haurà d’haver estat 

informat de la suspensió del subministrament. En cap cas es podrà suspendre el 

subministrament abans de 30 dies naturals a comptar des de la data de la 

comunicació a l’usuari. 

 

60.3. Donat el cas que l'usuari hagués formulat reglamentàriament alguna reclamació 

o recurs,  l'entitat subministradora no el podrà privar de subministrament mentre no 

recaigui resolució sobre la reclamació formulada.  

 

60.4. Tots els requeriments i notificacions hauran de practicar-se de forma que quedi 

constància de la seva recepció per part de l’usuari o quedi constància de l’intent de 

notificació a l’usuari per part del prestador del Servei.  

 

La suspensió del subministrament d'aigua no podrà realitzar-se en dia festiu o un altre 

que per qualsevol motiu no hi hagi servei complet administratiu i tècnic d'atenció al 

públic a efectes de la tramitació completa de restabliment del servei, ni la vigília del 

dia en què es doni alguna d'aquestes circumstàncies. 

 

El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia, o si més no el següent dia hàbil 

en què hagin estat corregides les causes que originaren el tall de subministrament. 

 

La notificació del tall inclourà, com a mínim els següents punts: 

- Nom i adreça de l'usuari 

- Direcció del subministrament 

- Detall dels motius i fets que originen el procediment de tall del subministrament 

- Data a partir de les qual es procedirà al tall del subministrament 

- Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines de l'Entitat Subministradora on poden 

corregir-se les causes que originen el tall. 

 

60.5. Serà d’aplicació la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 

afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, o la vigent en 

cada moment. En el cas que Serveis Socials no especifiquin clarament en l’informe 

que és d’aplicació la llei abans esmentada i que aquest és favorable, s’entendrà que 

la resta de situacions no són  d’aplicació i per tant es podrà procedir a la suspensió de 

subministrament. 

 

60.6. Si l'Entitat Subministradora comprova l'existència de derivacions clandestines 

podrà inutilitzar-les immediatament i en donarà compte a l'Ajuntament i formularà la 

corresponent denuncia criminal si és el cas. 

Article 61. Conseqüències de la suspensió  

 



 
 

 

Durant la suspensió del subministrament el prestador del Servei continuarà emetent 

les factures seguint la periodicitat habitual.  

Article 62. Renovació del subministrament  

 

Les despeses que origini la suspensió del subministrament així com la seva 

reconnexió seran fetes efectives per l'usuari prèvia a la reconnexió del 

subministrament, sempre i quan l'usuari resulti ésser el responsable de la suspensió i 

a més s'hagi seguit el procediment establert a tal efecte en l'article anterior. 

 

Les despeses, tant de la suspensió del subministrament d'aigua com de la seva 

reconnexió seran aprovades per l'Ajuntament en cada anualitat. 

Article 63. Resolució del contracte 

 

El contracte de subministrament s'extingirà per qualsevol de les causes següents: 

 

a) A petició de l'usuari. Aquesta modalitat comportarà la liquidació corresponent. 

 

b) Transcorreguts 3 mesos de la suspensió del subministrament sense que 

l’usuari hagi esmentat les causes per les quals es va procedir a l’esmentada 

suspensió, el prestador del Servei estarà facultat per resoldre el contracte a 

l'empara del que disposa l'article 1124 del Codi Civil. 

 

La manipulació de precintes per part de l'usuari durant la suspensió del 

subministrament donarà lloc a la resolució del contracte. 

Article 64. Retirada de l 'aparell  d e mesura 

 

Resolt el contracte, el prestador del Servei podrà retirar el comptador, propietat de 

l’usuari,  i el mantindrà en dipòsit i a disposició de l'usuari en les dependències del 

prestador del Servei durant el termini d’un mes, a partir del qual el prestador del 

Servei en podrà disposar lliurement. 

Article 65. Accions legals 

 

El prestador del Servei, malgrat la suspensió del subministrament i la rescissió del 

contracte, podrà excercir totes les accions administratives, civils i criminals que 

consideri oportunes en defensa dels seus interessos i drets, i en especial, l'acció penal 

per frau. 

 

Així mateix, i en el cas en què la suspensió del subministrament efectuada per  

l'Entitat Subministradora resultés improcedent, l'usuari podrà exigir la deguda 

indemnització sense perjudici de poder exercir les accions administratives, civils i 

penals que consideri oportunes en salvaguarda dels seus interessos.  



 
 

 

CAPÍTOL 10. TRIBUTS I ALTRES CONCEPTES DEL REBUT  

Article 66. Tributs 

 

Com a regla general, els tributs de l'Estat, les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, 

establertes sobre les instal·lacions i el subministrament o consum d'aigua, en els quals 

siguin subjectes passius les empreses subministradores, no podran ésser repercutits 

a l'usuari com a tals, llevat que disposi altra cosa la norma creadora del tribut i sense 

perjudici que el seu import sigui recollit com un cost en l’expedient de tarifes. 

Article 67. Altres conceptes del rebut  

Sempre que així estigui establert i prenent com a base el consum d’aigua, el prestador 

del Servei haurà d’incloure, per al seu cobrament en el rebut del consum, els tributs i 

cànons per compte de les entitats públiques a què es refereix l’article anterior. 

CAPÍTOL 11. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU  

Article 68. Consultes i  informació 

 

L'usuari té dret a consultar totes les qüestions derivades del subministrament i del 

funcionament d’aquest en el consum individual, podent sol·licitar pressupostos previs 

d'instal·lacions referents a la contractació. El prestador del Servei haurà d'informar 

totes les consultes formulades correctament, contestant per escrit les presentades de 

tal manera, en el termini màxim d’un mes. 

Article 69. Reclamacions i  recursos 

 

L’usuari pot formular reclamacions directament al prestador del Servei, verbalment o 

per escrit. En aquest últim cas, la reclamació s’entén desestimada si el prestador del 

Servei no emet la corresponent resolució en el termini d’un mes. Contra la resolució 

expressa o presumpta, es pot reclamar, en el termini d’un mes, davant l’alcalde, qui 

ha de resoldre. Si transcorre un mes sense resolució expressa la reclamació es 

considerarà desestimada. 

 

CAPÍTOL 12. FRAUS I RÈGIM SANCIONADOR 

Article 70. Classificació i  l iquidació per frau  

 

70.1. Es considera que l’usuari incorre en frau quan duu a terme alguna de les 

accions que es descriuen a continuació amb un perjudici econòmic per al servei en 

general i l’entitat subministradora formularà la liquidació per frau corresponent en els 

següents supòsits i manera:  

 



 
 

 

a) Quan no existeixi contracte de subministrament, o quan s’hagin realitzat derivació 

de cabal, permanent o circumstancial, abans dels equips de mesura. 

 

b) Quan, per qualsevol procediment, s’hagin manipulat o alterat el registre del 

comptador o l’aparell de mesura. 

 

c) Quan s’utilitzi l’aigua per a usos diferents dels contractats i afecti la facturació dels 

consums segons la tarifa a aplicar. 
 

d) Ús fraudulent pel comptador d’incendis. 

 

70.2. L’entitat subministradora practicarà la corresponent liquidació, segons els casos 

esmentats i respectivament, de la següent manera: 

 

a) La liquidació inclourà el consum equivalent a la capacitat nominal del comptador 

que reglamentàriament hauria correspost a les instal·lacions utilitzades per a 

l’acció fraudulenta, amb un temps de tres hores diàries d’utilització 

ininterrompudes i durant el termini que va des de l’adquisició de la titularitat o 

drets d’ús de les instal·lacions i el moment en que s’ha subsanat l’existència del 

frau, sense que pugui ser superior a un any. 

 

b) La base per a la liquidació de la quantia del frau serà la capacitat nominal del 

comptador, amb un temps a considerar de 3 hores diàries des de la data de 

l’última verificació del comptador, i no essent superior a un any, descomptant els 

consums que durant aquest període de temps hagin estat usuaris per l’autor del 

frau. 

 

c) La liquidació de la quantia d’aigua utilitzada indegudament es practicarà a favor 

de l’entitat subministradora aplicant al consum la diferencia existent entre la tarifa 

que en cada període correspondria a l’ús real que s’està donant a l’aigua i les que 

en l’esmentat període s’hagin aplicat segons l’ús contractat.  Aquest període no 

podrà ser superior a un any. 

 

70.3. L’import del frau estarà subjecte als impostos i tributs que li siguin repercutibles, 

que s’inclouran en la liquidació. 

 

70.4. L’entitat subministradora notificarà la liquidació als interessats, que podran 

formular reclamacions en el termini de 1 mes des de la notificació.  

 

Article 71. Infraccions i  règim sancionador 

 

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

 

71.1. Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents: 



 
 

 

 

- Oposició manifesta a que es practiqui la lectura dels comptadors i la seva 

comprovació, encara que aquests siguin propietat de l’usuari. 

- Establiment de connexions, derivacions, implantaments, ponts, o circuits paral·lels 

que permetin l’ús fraudulent de l’aigua. 

- Revenda d’aigua no autoritzada, expressament i per escrit, pel Servei. 

- Utilitzar aigua del servei i negar-se a subscriure el corresponent contracte de 

subministrament. 

- El manteniment deficient de les instal·lacions interiors des del punt de vista 

sanitari. 

- No corregir les anomalies a la instal·lació interior posades de manifest pel 

prestador del Servei quan puguin posar en perill el proveïment de la població. 

- Impedir el subministrament d’aigua per altra/es persones amb dret a la seva 

utilització. 

- L’obstrucció al normal funcionament del servei d’abastament d’aigua. 

- Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, instal·lacions, 

infraestructures o elements vinculats a la xarxa d’abastament d’aigua. 

- La reiteració de faltes greus. 

 

71.2. Són infraccions greus les accions o les omissions següents: 

 

- L’alteració o manipulació dels  comptadors de mesura, precintes, panys i altres 

instal·lacions del servei o la manipulació dels mateixos amb la finalitat de falsejar 

el registre dels cabals subministrats als aparells de mesura, evitant la facturació 

dels cabals no registrats. 

- El manteniment deficient de les instal·lacions interiors que puguin repercutir de 

forma lleu sobre la salut de les persones. 

- No pagar les quantitats resultants de les liquidacions per frau o avaria imputable a 

l’usuari. 

- Impediment de la visita que, d’acord amb allò previst en aquest Reglament, els 

operaris del Servei hagin de fer per tal de comprovar i revisar les instal·lacions 

interiors. 

- Falsejar la declaració d’ús del subministrament i per tan induir a l’entitat 

subministradora a facturar menor quantitat de la que s’hagi de satisfer. 

- Modificar o ampliar els usos als quals es destina l’aigua sense comunicar 

aquestes modificacions a l’entitat subministradora. 

- No utilitzar l’aigua subministrada pels usos contractats. 

- Reincidir en infraccions lleus. 

 

71.3. Són infraccions lleus les accions o les omissions següents: 

 

- No pagar una de les factures derivades de la prestació del servei als terminis i 

formes convingudes. 



 
 

 

- No corregir les anomalies a la instal·lació interior posades de manifest pel 

prestador del Servei quan no suposi un perill per la salut de les persones ni pel 

proveïment de la població. 

- El manteniment deficient de les instal·lacions interiors no contemplades com a 

greus o molt greus. 

- No comunicar al prestador del Servei les modificacions de la instal·lació interior 

que puguin alterar sensiblement el consum. 

 

71.4. Les sancions vindran determinades per la tipificació de les infraccions en lleus, 

greus i molt greus: 

 

a)  Infraccions lleus: des de 300 fins a 750€ 

b)  Infraccions greus: des de 750,01 €fins a 1.500€ 

c)  Infraccions molts greus: des de 1.500,01 € fins a 3.000€ 

 

Article 72. Mesures cautelars 

 

En cas d’infraccions greus i molt greus, l’òrgan competent, si constata risc pel bon 

funcionament de les instal·lacions del servei, l’estructura de l’habitatge, la seguretat o 

la salut de les persones, pot ordenar, en la tramitació del procediment sancionador, la 

suspensió del subministrament fins que s’hagi corregit el motiu que ha originat 

l’expedient sancionador. 

 

CAPÍTOL 13. JURISDICCIÓ 

Article 73. Jurisdicció  

 

Els conflictes que es plantegin sobre la interpretació i aplicació d’aquest reglament 

s’han de resoldre davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

ÚNICA.- Règim transitori  

 

Els requisits d’aquest reglament no seran d’aplicació als edificis i instal·lacions que a 

la seva entrada en vigor estiguin en construcció o tinguin sol·licitada llicència 

d’edificació en la qual el projecte bàsic estigui visat tres mesos abans de l’entrada en 

vigor del reglament. 



 
 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  

ÚNICA.- Disposicions derogades 

Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang en allò que 

contradiguin aquest reglament o en allò que resultin incompatibles amb el mateix. En 

especial, queda derogada l’Ordenança reguladora del servei d’aigua potable aprovada 

(BOP Girona número .................. ) i la seva modificació aprovada per ple el 28-09-2010 

(BOP Girona núm.62 de 30-03-2011). 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

PRIMERA.- Interpretació del reglament  

 

La interpretació d’aquest Reglament i també la resolució de les incidències no 

previstes en el seu articulat corresponen a l’Ajuntament i al prestador del servei. 

 

SEGONA.- Mesures en cas de sequera 

 

En el marc dels escenaris de sequera previstos a la normativa del Govern de la 

Generalitat, mitjançant resolució de l’Alcaldia es procedirà a l’establiment i 

implantació de les mesures necessàries que afecten al servei d’abastament d’aigua 

domiciliaria a l’àmbit municipal.  

 

A tal efecte, i atesa l’excepcionalitat de la situació, l’Alcaldia estarà facultada per tal  

que es puguin autoritzar les mesures tècniques contemplades als Plans de  

Contingència, incloses les que imposin limitacions extraordinàries del servei.  

 

A partir de la resolució de l’Alcaldia restaran en suspens i no s’aplicaran les mesures 

contemplades en aquest Reglament que contradiguin les mesures establertes per la 

Presidència, dictades com a conseqüència d’episodis de manca de pluges. Es donarà 

compte d’aquestes resolucions adoptades per l’Alcaldia en el primer Ple Municipal 

immediatament següent a la seva adopció. 

TERCERA.- Entrada en vigor 

 

El present reglament entrarà en vigor el termini de quinze dies hàbils fixat a l’article 

65.2 de la Llei 7/1985, des de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la 

Província de Girona. 

 



 
 

 

ANNEXES 

Annex 1– ESQUEMA DE INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESA GENERAL  

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

VOTACIONS 

 

Es passa a la votació la petició del Sr. Alcalde d’ajornar a la següent sessió l’aprovació 

inicial de la modificació del Reglament d'Abastament d'aigua al municipi d'Anglès, la 

qual és favorable per unanimitat dels 11 assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (8): Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, 

David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparros, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer i Joan Valencia Palom PAU (3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni 

Ruiz Palma.  

 

D’acord amb el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (BOE 305, de 22 de 

desembre i correcció d’errades, BOE 12, de 14 de gener de 1987), pel qual s’aprova 

el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquest 

punt de l’ordre del dia queda sobre la taula i se n’ajornarà l’aprovació per a la següent 

sessió ordinària. 

 

 

INTERVENCIONS: 

Sr. Alcalde: queda sobre la taula, perquè està molt treballat a nivell tècnic però no a 

nivell polític.  



 
 

 

 

14.0.- Assumptes Urgents.  

No n’hi ha. 

 

 

15.0.- Precs i preguntes 

 
1.- Decrets. -  1229.-1232.-1223.-1214.-1242.-1219.- 
Contestat al punt de donar compte.  

 

2.- De les preguntes fetes en plens anteriors: Han parlat amb els Ajuntaments de la Zona  
sobre les senyalitzacions -avisos  referent al Pantà ? També creiem que caldria veure com 

ajuntament afectat  els info rmes de manteniment i seguretat del Pantà ? 
Alcalde: 

Oficiosament sí, perquè ja se’ns va presentar el Pla de Protecció Civil.  

Hi estem d’acord amb el tema informe però no és fàcil d’aconseguir.  
  

3.- Sobre el projecta elèctric de la Bures  Han tingut present les nostres aportacions per tal 

d’ incloure-les? 
Sr. Roura: La part dels tallers queda exclosa. No vol dir que no s’hi porti llum.  

Sr. Roura: sobre si el grup electrògen té prou potència. Sí de 30.7 KW.  
Sr. Espinet: un terç de la potència contractada.  

Sr. Roura: diu l’enginyer que és suficient.  

Sr. Roura: sobre la lluminària col·locada en fals sostre. Diu que és un error de redactat que 
se’ls hi va quedar.  

 

 
4.- Malauradament continuem amb els problemes dels Ocupes, Des de les diferents regidories 

Benestar –  Governació se’ls ha identif icat ? 
Sr. Esteve Trias: pel què fa a la policia, sí que estan identificats. Aixequen atestat i el 

presenten a mossos d’esquadra, i aquests ho presenten al jutjat i és l’últim, el jutge qui té la 

última paraula.  
Sra. Neus Moragas: un cop la policia fa aquesta tasca, a nivell de serveis socials, es mira qui 

ocupa l’habitatge. Si estan en situació vulnerable, s’intenta regularitzar la situació.  

  
5.- Sobre l’avaluació que sens va dir que es feria des de l’Ajuntament  dels centres 

emblemàtics com Sta Magdalena. La trona s’han fet ? quins resultats? Hi ha prevista alguna 
actuació de remodelació o protecció? 

Explicat al punt del pressupost.  

 
6.- Hem vist que en juntes de Govern s’han aprovat per fases  els treballs de manteniment de 

la Piscina Pavelló- Hi ha alguna data d’inici ? També hem vist  que s ’ha provat el projecte  

d’obres del Cementiri,  tenen previst  algun termini d ’execució? 
Sr. Alcalde: al 2022, primera fase.  

Quan tinguem la part compromesa, hem quedat amb el President de la Diputació a fi de si 

poden atorgar alguna ajuda.  
Sobre el cementiri: es preveuen tres fases, anirem fent.  

  



 
 

 

7.- Cada dia els desfibril·ladors són més necessaris i fan més feina. Pensen fer algun curset 
als col· lect ius implicats en la zona esport iva? 

Sr. Alcalde: ahir vam tenir una conversa sobre augmentar el número de desfibril·ladors. Va 

proposar augmentar-los, i posar un de fixe a la llar de jubilats i Burés. I de mòbil al Pompeu 
Fabra. Va vinculat a cursos de formació.  

A la zona esportiva, als plecs, que sigui entitat formadora, hi ha previstes activitats d’utilització 
dels desfibril·ladors mòbils. 

Sr. Espinet, als del futbol se’ls hi té present? 

Sr. Alcalde: sí, a totes les entitats del municipi.  
 

  

8.- Sobre la Comissaria  en el Ple passat vàrem parlar de les mancances –adaptacions s’han 
fet les gestions pertinents per tal d’adaptar-la a les normes vigents?. Quants Agents tenim 

actualment. Amb absència del Sergent, i com que no tenim Caporal, quin Agent assumirà les 
funcions? 

Sr. Esteve Trias: a nivell de comissaria ho estem començant a tractar amb el sergent.  

A nivell de seguretat: nivell 3, com joieries, bancs, hi estem treballant.  
Número d’agents: 8 i el sergent. Al gener un nou agent anirà a l’acadèmia.  

El sergent està disponible les 24 h. Inclús per vacances, és a petició pròpia. Si per les raons 

que sigui no el trobessin, poden trucar a MMEE.  
Sí que fa falta plaça de caporal, mirarem de crear-la l’any que ve.  

   
9.- De la petició que vàrem fer sobre les càmeres de vigilància en el Ple passat degut en part  

als robatoris i destrosses al camp de futbol -piscina –pavelló llar infants , s ’ha fet algun estudi 

d’aplicació? 
Sr. Trias: Sí, s’està treballant per licitar-ho.  

 

  
10.- Ens poden aclarir els treballs entre centre de Dia –Feve per tal de connectar la recollida  

d’aigües f ins connexió desaigua FEVE ?  

Sr. Blánquez: el pati del centre de dia, desaigua igual. Però la llosa de formigó on baixa la 
gent, s’ha fet desaigua a la plaça per connectar-ho al desaigua del passeig. Les pendents no 

permeten connectar a la Feve.  
Sr. Espinet: el pressupost és un altre.  

Sr. Blánquez:   Fer la llosa de formigó al pati i el desaigua al final de la plaça.  

 
11.- Quines modificacions s’han fet envers el contracte de serveis , direcció i seguretat i salut 

en les obres de millora de l’enllumenat? 

Sr. Roura: Es va parlar al Ple anterior, s’han fet mes treballs, perquè s’ha augmentat el grau 
de protecció de classe 1 a classe 2, s’han fet desmuntatge de llumeneres a mitjans manuals 

que no estaven contemplats. 
 

 

12.- En el Ple Ordinari de Juliol  entre d’altres vàrem fer esmen a les naus Bures que les 
donen a la Comissaria que cada dia estan més deteriorades. Les seves contestacions foren 

:Que els serveis tècnics faran els tràmits per tal d’enderrocar els llocs més perillosos. S ’han  

fet aquest estudis? podem tenir accés?  
Sr. Alcalde: manca el projecte que vol proposar l’arquitecte, i us ho explicarem.  

 



 
 

 

13.- S’ha parlat amb el Delegat d’ensenyament, en referència a l’ampliació de l’ IES Rafel de  
Campalans? Pensen convocar algun Consell escolar Municipal ? Com estan els it ineraris 

Escolar del poble?  

Sr. Alcalde: sí, proposta consensuada sobre el tema de l’institut. Se’ns va dir de manera 
indirecta que un institut nou era molt complicat, perquè l’edifici actual està en bones 

condicions, i intervenció del departament informarien desfavorablement deixar-lo sense 
servei.  

Es vol demanar una subseu.  

Als terrenys del costat, no es pot, perquè els terrenys no estan desenvolupats. Ho expropiar 
cases carrer St Miquel, i aquesta la vam desestimar.  

La idea de la subseu, edifici per batxillerat, cicles formatius i ampliar l’oferta, li vaig presentar 

al director.  
 

14.- La millora del clavegueram d’Anglès, compte amb la claveguera que va des de l’1 octubre 
a la Bures, que passa per davant  la Sala de ball.  

Sr. Bohigas: en aquesta zona encara no hi arriba.  

Al pla director no hi sortia.  
Sr. Antoni Ruiz : No desaigua bé, ni a l’1 d’octubre ni a la sala de ball.  

 

15.- Aqualia va fer una reparació al carrer Antoni Gaudi cruïlla amb carrer del Ter, no han 
acabat d’asfaltar, ha deixat gravilla.  

Sr. Alcalde, això no va ser una reparació, sinó perquè es va rebentar la canonada. I van estar 
des de les 3 AM a les 3 pm buscant la fuita, i van haver de rebentar una claveguera, la 

canonada dels regants, i pel què vaig parlar amb en Jesús, estan esperant que es consolidi tot 

el que van fer.  
Sr. Antoni Ruiz: es que no fa dos dies, fa gairebé un mes.  

Sr. Blanquez, si compactem, no es pot fer de manera mecànica.  

 

 

 
I, no havent-hi més assumptes per a tractar el president, aixeca la sessió a l'hora 

esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe. 

 

El President,    

 


