
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 

DE MAIG DE 2021 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2021000004  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 27 de maig de 2021 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 21:05 h 

Lloc: canal de Youtube anomenat Ajuntament d'Anglès o bé a l’enllaç 

https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A 

 

Hi assisteixen: 

Àstrid Desset Desset, Alcaldessa del grup municipal Junts per Anglès 

Jordi Pibernat Casas, 1r Tinent d’alcaldessa del grup municipal Junts per Anglès 

Rosa M. Torns Vila, 2a Tinent d’alcaldessa del grup municipal Junts per Anglès 

Albert Roura Ferrer, 3r Tinent d’alcaldessa del grup municipal Junts per Angles 

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Moragas Fontané, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Esteve Trias Caparros, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Pere Espinet Coll, Regidor del grup municipal PAU  

Esteve Callís Prat, Regidor del grup municipal PAU 

Imma Jiménez Pla, Regidora del grup municipal PAU 

Antoni Ruiz Palma, Regidor del grup municipal PAU  

 

Amb veu i sense vot: 

Sandra Pinos Martínez, Secretària municipal 

Leonor Martínez Lacambra, Interventora 

 

Han excusat la seva absència: 

-  

Convidats:  

-  

https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A


 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Aprovació de l'acta anterior de la sessió número 3 de 13 d'abril de 2021 

2.- Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local de la número 7 de 8 d'abril de 

2021a la número 9 de 6 de maig de 2021 

3.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 318 d'abril de 

2021 al 472 de 17 maig de 2021. 

4.- Donar compte Decret 409 de 29 d'abril de 2021, contractació per urgència auxiliar 

administratiu MFB 

5.- Donar compte Decret 434 de 6 de maig de 2021, contractació per urgència auxiliar 

administratiu IVC 

6.- Donar compte decret 438 de 6 de maig de 2021, contractació per urgència educadora llar 

infants RMPF 

7.- Ratificar la proposta aprovada per la Junta de Govern Local de 22 d'abril de 2021 referent a 

la 1a certificació d'obra de millora de l'enllumenat 

8.- Prorroga forçosa contracte de neteja 

9.- Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors a 

favor de Comsa Service Facility Management, S.A.U. 

10.- Reconeixement extrajudicial de crèdit quota regants 2020 

11.- Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors 

subvencions 2020 

12.- Modificació de crèdit 12/2021 per suplement de crèdit 

13.- Aprovació de la segona certificació de l'obra de millora de l'enllumenat públic 

14.- Aprovació addenda conveni serveis socials 

15.- Prorrogar el Pla d'igualtat i incoar-ne un de nou 

16.- Assumptes urgents 

17.- 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 l'acta anterior de la sessió número 3 de 13 d'abril de 2021 

Un cop llegida s’aprova l’acta número 3 en sessió ordinària de 13 d’abril de 2021. 

VOTACIÓ: 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 assistents 

A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert 

Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez Berenguer, Esteve 

Trias Caparrós, Neus Ros Vicente. PAU(3):  Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni Ruiz 

Palma. 



 

 

2.0.-  Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local de la número 7 de 

8 d'abril de 2021 a la número 9 de 6 de maig de 2021 

Es dona compte de les Juntes de Govern Local de la número 7 de 8 d'abril de 2021a la 

número 9 de 6 de maig de 2021. 

Es dona compte 

 

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

318 d'abril de 2021 al 472 de 17 maig de 2021. 

Es dona compte dels decrets dictats per l'Alcaldia des de l'ultima convocatòria ordinària del 

Ple, del número 318 d’abril de 2021 al 472 de 17 de maig de 2021.  

Es dona compte 

 

4.0.- Donar compte Decret 409 de 29 d'abril de 2021, contractació per urgència 

auxiliar administratiu MFB 

Antecedents  

Donar compte de Decret d’alcaldia número 409 de 29 d’abril de 2021, sobre la 

contractació temporal d’un auxiliar administratiu per màxima urgència.  

“Antecedents 

Vist el Decret 377 de 19 d’abril de 2021  on s’aprova la borsa d’auxiliars administratius 

d’administració general, que tindrà una vigència de 2 anys des de la data d'aquest decret, 

és a dir, fins l’19 d’abril de  2023, d’acord amb les bases de selecció aprovades per Decret 

d’alcaldia número 1052 de 28 de desembre de 2021. Essent els aspirants que han 

superat totes les proves els següents:   

 

Ordre Cognom 

Puntua

ció 

teòric 

DNI Puntuació 

teòric 

Puntuació 

pràctic 

Puntuació 

of imàtic 

TOTAL 

1 T.S Y ***0150** 8.87 7 10 8.62 

2 C.P. S ***2074** 7.25 9 6.97 7.74 



 

3 G.V. M.C. ***4393** 7.25 5.5 5.96 6.23 

 

Atès que tots els aspirants que han superat totes les proves ja estan cobrin un lloc de 

treball a l’ajuntament.  

Atès que el Sr. M.T.P. que actualment desenvolupa tasques de registre d’entrada es troba 

de baixa per incapacitat transitòria i es fa necessari la seva substitució.  

Actualment les tres persones provinents de la borsa es troben contractades per 

l’Ajuntament d’Anglès.  

La plaça a oferir, en principi, és de menys durada que les ofertades, per tant, no es 

procedeix a la crida de les persones que ja tenen una vinculació laboral perquè no suposa 

una millora en el contracte ja existent.  

A fi de no conculcar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que han d’obrar en els 

processos selectius, i a manca de persones a la borsa existent, fins que es creï una nova 

borsa, la proposta de fer crida per ordre de nota de les persones suspeses és millor que 

haver d’agafar a una persona arbitràriament; sempre en el benentès que el tipus de 

contracte no pugui ser més beneficiós que el que se li hagi d’oferir a una persona que està 

inclosa dins de la present borsa o de les futures borses que es creïn.  

La quarta persona amb millor nota en el procés selectiu esmentat anteriorment, però que 

no va superar el mateix,  és el Sr. M.F.B.  

Vist l’informe de la secretària municipal de data 28 d’abril de 2021.  

Vista la fiscalització favorable per part de la intervenció de data 29 d’abril de 2021.  

Fonaments de Dret:  

- Article 1.c del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que es desenvolupa 

l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors  

 

- Article 21. 1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de de Règim Local.  

 

- Article 1.c del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que es desenvolupa 

l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors 

 

Per tot això, i ates les atribucions que m’han estat legalment conferides  

 

RESOLC:  



 

PRIMER. – Contractar temporalment i per màxima urgència amb efectes a partir del dia 29 

d’abril de 2021 al Sr. M.F.B., amb DNI ***1955**, amb un contracte de substitució, com 

auxiliar administratiu, escala administració general, grup E, vinculat a la baixa per IT del Sr. 

M.T.P.; es resoldrà el contracte amb anterioritat cas que algú inclosa a la borsa actual de 

data 19 d’abril de 2021 li finalitzi el contracte amb anterioritat a l’alta del tre ballador a 

substituir o cas que es creï una nova borsa atès que la vacant s’haurà d’ofertar a la 

persona que correspongui per ordre de preferència.  

SEGON. –  Notificar la present resolució a la persona interessada pel seu interès i efectes 

oportuns.  

TERCER. –  Comunicar a l’assessoria laboral i als representats dels treballadors.  

QUART.- Publicar al butlletí oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, i donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.”  

 

Els membres del Ple adopten el següent 

ACORD:  

UNIC. –  Donar compte de Decret d’alcaldia número 409 de 29 d’abril de 2021, sobre la 

contractació temporal d’un auxiliar administratiu per màxima urgència.  

 

Es dona compte  

 

5.0.- Donar compte Decret 434 de 6 de maig de 2021, contractació per urgència 

auxiliar administratiu IVC 

Antecedents  

Donar compte de Decret d’alcaldia número 434 de 6 de maig de 2021, de la contractació 

per màxima urgència d’un auxiliar administratiu  

 

“Antecedents de fet 

Vist el Decret 377 de 19 d’abril de 2021  on s’aprova la borsa d’auxiliars administratius 

d’administració general, que tindrà una vigència de 2 anys des de la data d'aquest decret, 

és a dir, fins l’19 d’abril de  2023, d’acord amb les bases de selecció aprovades per Decret 

d’alcaldia número 1052 de 28 de desembre de 2021. Essent els aspirants que han 

superat totes les proves els següents:   



 

 

Ordre Cognom 

Puntua

ció 

teòric 

DNI Puntuació 

teòric 

Puntuació 

pràctic 

Puntuació 

of imàtic 

TOTAL 

1 T. S. Y  ***0150** 8.87 7 10 8.62 

2 C. P. S ***2074** 7.25 9 6.97 7.74 

3 G. V. M.C. ***4393** 7.25 5.5 5.96 6.23 

 

Atès que hi ha les següents necessitats a cobrir: 

1.- Substitució de la plaça d’auxiliar administratiu ocupada per la Sra. M.J.S.F. vinculada a 

l’àrea de secretaria i es fa necessari la seva provisió pel bon funcionament del servei 

públic.  

2.- Acumulació de tasques vinculades amb matèries de patrimoni, responsabilitat 

patrimonial i de seguiment de contractes que han quedat retardades i que pel bon 

funcionament del servei públic es fa necessari la contractació d’un auxiliar administratiu 

com a tramitador d’aquests expedients.  

Atès que la Sra. Y.T S. ocupa la primera posició de la borsa i actualment té un contracte de 

rellevista de la Sra. M.X.P. fins a la seva jubilació en data agost 2022, i per tant, a aquesta 

persona no se li ha procedit a la crida ja que actualment ja disposa del contracte més 

beneficiós pel què fa a durada.  

Es procedeix a la crida de les dues persones restants que formen part de la borsa i que 

se’ls hi ofereix, per ordre de qualificació : 

Sra. S.C.P. contracte de substitució de la Sra. M.J.S.F., la qual manifesta la seva 

disponibilitat per la contractació.  

Sra. M.C.G.V.: contracte per acumulació de 3 mesos, prorrogable fins a 6 mesos, la qual 

manifesta la seva disponibilitat per la contractació.  

Vista la instància de data 5 de maig de 2021 presentada per la Sra. S.C.P. on presenta 

renúncia.  

Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 6 de maig de 2021 que obra a 

l’expedient.  

Vist el Decret número 428 de data 6 de maig de 2021 d’extinció del contracte laboral de la 

Sra. S.C.P. amb DNI ***2074** per renúncia voluntària de la treballadora contractada 



 

amb contracte d’interinitat com auxiliar administrativa, escala administració general, grup 

C, subgrup C2 per cobrir la plaça vacant de la Sra. M.J.S.F. 

I de declaració a la Sra. S.C.P. eliminada definitivament de la borsa de treball i donar-la de 

baixa de forma definitiva de la mateixa d’acord amb l’annex II punt d.3) de les bases que 

regeixen el procés selectiu. 

Vist el Decret número 429 de data 6 de maig de 2021 d’extinció del contracte laboral de la 

Sra. M.C.G.V. amb DNI ***4393**, com auxiliar administrativa, escala administració 

general, grup C, subgrup C2, amb un contracte laboral temporal per acumulació de 

tasques, a partir del proper dilluns 26 d’abril de 2021, per un termini de 3 mesos, 

ampliable 3 mesos més de forma correlativa. Atès que la Sra. G.V. accepta el contracte de 

substitució deixat vacant per dimissió de la Sra. S.C.P., d’acord amb les regles de 

funcionament de la borsa de treball que regeixen el seu procés selectiu. 

Vist el Decret número 430 de data 6 de maig de 2021 de contractació temporalment amb 

efectes des del dia 6 de maig de 2021 a la Sra. M.C.G.V. amb DNI ***4393**, amb 

contracte d’interinitat com auxiliar administrativa, escala administració general, grup C, 

subgrup C2 per cobrir la plaça vacant de la Sra. M.J.S.F. amb DNI ***5545**,  la qual es 

troba amb una incapacitat temporal fins a la fi de la seva baixa per IT. 

Actualment de les tres persones provinents de la borsa: dues es troben contractades  per 

l’Ajuntament i l’altra persona eliminada de la mateixa.   

Les places a oferir a continuació, en principi,  són de menys durada que les ofertades, per 

tant, no es procedeix a la crida de les persones que ja tenen una vinculació laboral perquè 

no suposa una millora en el contracte ja existent.  

A fi de no conculcar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que han d’obrar en els 

processos selectius, i a manca de persones a la borsa existent, fins que es creï una nova 

borsa, la proposta de fer crida per ordre de nota de les persones suspeses és millor que 

haver d’agafar a una persona arbitràriament; sempre en el benentès que el tipus de 

contracte no pugui ser més beneficiós que el que se li hagi d’oferir a una persona que està 

inclosa dins de la present borsa o de les futures borses que es creïn.  

La quarta persona amb millor nota en el procés selectiu esmentat anteriorment, però que 

no va superar el mateix,  és el Sr. M.F.B.  

La cinquena persona amb millor nota en el procés selectiu esmentat anteriorment, però 

que no va superar el mateix, és la Sra. I.V.C.  

Vist el Decret número 431 de data 6 de maig de 2021 d’extinció amb efectes des del 5 de 

maig de 2021, el contracte laboral temporal per màxima urgència del Sr. M.F.B., amb DNI 

***1955**, com auxiliar administratiu, escala administració general, grup E, vinculat a la 

baixa per IT del Sr. M.T.P. de substitució, com auxiliar administratiu, escala administració 

general, grup E. 



 

Atès que el Sr. F.B.  accepta el contracte d’acumulació de tasques que ha deixat vacant la 

Sra. M.C.G.V. d’acord amb les regles de funcionament de la borsa de treball que regeixen el 

seu procés selectiu; atès que és una millora en el contracte en tant que la baixa per IT del 

Sr. T.P. es preveu de curta durada.   

Vist el Decret número 433 de data 6 de maig de 2021 de contractació per màxima 

urgència al Sr. M.F.B., amb DNI ***1955**, com auxiliar administratiu, escala 

administració general, grup C, subgrup C2, amb un contracte laboral temporal per 

acumulació de tasques, amb efectes des del dia 6 de maig de 2021, per un termini de 3 

mesos, ampliable 3 mesos més, de forma correlativa. Atès que matèries de patrimoni, 

responsabilitat patrimonial i de seguiment de contractes han quedat retardades i que pel 

bon funcionament del servei públic es fa necessari la seva contractació. 

Vist la fiscalització favorable per part de la intervenció municipal de data 6 de maig de  

2021 i que obra a l’expedient.  

 

Fonaments de Dret:  

Article 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals 

Article 3 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel que es desenvolupa l'article 

15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada 

Article 21. 1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de de Règim Local.  

 

Per tot això, i atès les atribucions que m’han estat legalment conferides RESOLC:  

PRIMER. – Contractar per màxima urgència a la Sra. I.V.C. amb DNI ***4511**, a partir 

del dia 6 de maig de 2021, com auxiliar administrativa, amb un contracte de substitució, 

com auxiliar administrativa, escala administració general, grup E, vinculat a la baixa per IT 

del Sr. M.T.P.; es resoldrà el contracte amb anterioritat cas que algú inclosa a la borsa 

actual de data 19 d’abril de 2021 li finalitzi el contracte amb anterioritat a l’alta del 

treballador a substituir o cas que es creï una nova borsa atès que la vacant s’haurà 

d’ofertar a la persona que correspongui per ordre de preferència.  

SEGON. –  Comunicar al cap del departament perquè abans del proper 6 de juliol de 2021 

emeti informe de superació o no del període de prova.  

TERCER.- Notificar la present resolució a l’interessat pel seu interès i efectes oportuns.  

QUART. –  Comunicar a l’assessoria laboral, a la intervenció tresoreria i als representats 

dels treballadors.  

Els membres del Ple adopten el següent 



 

ACORD:  

UNIC. –  Donar compte de Decret d’alcaldia número 434 de 6 de maig de 2021, de la 

contractació per màxima urgència d’un auxiliar administratiu. 

 

Es dona compte  

 

 

6.0.- Donar compte decret 438 de 6 de maig de 2021, contractació per urgència 

educadora llar infants RMPF 

Antecedents  

Donar compte de Decret d’alcaldia número 432 de 6 de maig de 2021, de la contractació 

d’una educadora a la llar d’infants per urgència  

“Identificació de l'expedient 
Contractació d’una educadora a la llar d’infants per urgència.  

 

Antecedents 
Atès que la Sra. N. L. L., treballadora de la llar, es troba en situació de IT i cal cobrir urgentment la plaça 

vacant, a fi de garantir el bon funcionament del servei el compliment de la ràtio de professorat per 

número d’alumnes legalment establerta. 

 

Vist que mitjançant Decret número 845 de 16 d’octubre de 2020 es va declarar extingida la borsa de 

treball per cobrir suplències temporals d’educadores a la llar d’infants municipals el Cucut aprovada 

per Decret d’alcaldia número 895 de 12 de desembre de 2018.  

 
Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 4 de maig de 2021. 

 
Vist l’informe de fiscalització prèvia per part del departament d’intervenció de data 5 de maig de 

2021.  

Fonaments de Dret 

 
Art. 53.1 i) RDL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim 

local de Catalunya. 



 

 

Art. 291 RDL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local 

de Catalunya. 

Art.15.1 C) RDL 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels 

Treballadors. 

 
Art.21 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local. 

 
Resolució 

Per tot això exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc conferides, 

 
RESOLC: 

 
PRMER.- Contractar per màxima urgència a través d’un contracte laboral temporal de 37,5 hores 

setmanals, vinculat a la baixa de la Sra. N. L. L. , fins a la seva reincorporació a la Sra. M.R.P.F., amb 

DNI ***3512**, amb efectes a partir del proper 5 de maig de 2021, com a mestre de la llar d’infants 

municipal «El Cucut», subgrup A2 .  

El present contracte s'extingirà en cas que no es puguin fer classes presencials.  

 
SEGON. - Notificar la present resolució a la interessada,  

 
TERCER. – Comunicar aquesta resolució, a la directora de la llar d’infants, a l’assessoria Pagès i a la 

regidoria d’Educació, als serveis de tresoreria i Intervenció, als representants dels treballadors, als 

efectes que corresponen. 

 
QUART. – Publicar la present resolució al BOP, un extracte al DOGC i donar compte al proper Ple 

ordinari, segons allò previst a l’article 94.3 de la llei 214/1990, de 30 de juliol, por el que s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats.” 

 

Els membres del Ple adopten el següent 

ACORD:  

UNIC. –  Donar compte de Decret d’alcaldia número 432 de 6 de maig de 2021, de la 

contractació d’una educadora a la llar d’infants per urgència   

 



 

Es dona compte  

 

 

7.0.- Ratificar la proposta aprovada per la Junta de Govern Local de 22 d'abril de 

2021 referent a la 1a certificació d'obra de millora de l'enllumenat 

 

Antecedents  

Ratificar l’acord de Junta de Govern de 22 d’abril de 2021, referent a aprovació de la 

primera certificació d’obra de l’execució de millora de l’eficiència energètica de 

l’enllumenat públic.   

“Identificació de l’expedient  

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

la primera 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.- Vist registre d’entrada E2021002328 de data 7 d’abril de 2021 presentat per J .B.G., en 

el que es presenta la primera certificació d’obra, per import de 11.071,57€ IVA inclòs. 

Subscriuen la certificació el contractista i la direcció d’obra. 

4.- En data 8 d’abril de 2021 l’enginyer municipal, responsable del seguiment del 

contracte, emet un informe en el que informa favorablement, la primera certificació  d’obra 

presentada en data 7.4.2021 

5.- Vist informe de fiscalització que obra en l’expedient, emès en data 14.04.2021 

 

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. 

 

Proposta d’acord 

Els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent 

 

ACORD: 

 
PRIMER .-  Aprovar la certificació núm. 1 de les obres de Millora de l’eficiència energètica 

de l’enllumenat públic d’Anglès, presentada per la direcció de l’obra en data 7.04.2021 

amb un import total de 11.071,57€ IVA inclòs. 

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

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució al Departament d’Intervenció, als efectes 

oportuns. 

QUART.- Donar compte al Ple de la present resolució.” 

Els membres del Ple adopten el següent 

ACORD:  

UNIC. – Ratificar l’acord de Junta de Govern de 22 d’abril de 2021, referent a aprovació de 

la primera certificació d’obra de l’execució de millora de l’eficiència energètica de 

l’enllumenat públic. 

 

VOTACIÓ: 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents 

A favor: Junts per Anglès (7): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns 

Vila, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer, Esteve Trias Caparrós, Neus Ros Vicente. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve 

Callís Prat i Antoni Ruiz Palma 

 



 

8.0.- Prorroga forçosa contracte de neteja 

 

Identificació de l’expedient 

Contractació del servei de neteja dels edificis municipals d’Anglès. 

 

Antecedents 

Primer.- El Ple de la corporació, en sessió del dia 27 de febrer de 2018, va aprovar 

l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals 

d’Anglès, aprovant a l’efecte els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques que hauran de regir-lo, amb un pressupost anual de licitació de 

118.054,17 €, IVA exclòs. 

Segon.- L’adjudicació del referit contracte es va acordar mitjançant acord de la Junta de 

Govern Local, en la sessió celebrada el 07 de juny de 2018. 

Tercer.- El contracte es va formalitzar amb l’empresa BFREE GLOBAL SERVICES SL en data 

14 de juny de 2018, amb inici de la prestació dels serveis en data 01 de juliol de 2018 i 

una vigència de 3 anys, amb possibilitat de tres pròrrogues per a una anualitat cadascuna. 

Quart .- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 15 d’octubre de 2020, va 

aprovar la modificació del contracte, augmentat el nombre d’hores com a conseqüència 

dels protocols de neteja i desinfecció derivats de la crisi sanitària actual provocada per la 

COVID19. 

Cinquè.- En data 23 de febrer de 2021, es va rebre instància genèrica amb Registre 

d’Entrada número E2021001136, efectuada per l’empresa BFREE GLOBAL SERVICES SL, 

en la que es sol·licitava “que es tingui per comunicada per part de l'Ajuntament la voluntad 

de NO realitzar la pròrroga del contracte”. 

S isè.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’Àrea de Secretaria, en data 13 de maig de 

2021, en el que s’estableixen les següents consideracions jurídiques: 

“Actualment, l’Ajuntament d’Anglès té licitat el servei de neteja de les diferents 

dependències municipals a l’empresa BFREE GLOBAL SERVICES SL, amb contracte vigent 

fins el 01 de juliol de 2021. 

A la vista de la sol·licitud presentada per l’empresa contractista en la que manifesta la seva 

voluntat de no prorrogar el contracte, l’Ajuntament d’Anglès ha dut a terme les actuacions 

pertinents per a adherir-se al pròxim Acord Marc consistent en el servei de neteja, que està 

preparant la Generalitat de Catalunya i que té previst licitar-se durant el mes de gener de 

2022. 



 

Donada la necessitat que té l’Ajuntament d’Anglès de cobrir els serveis  bàsics de neteja en 

les dependències municipals, especialment en la situació de crisi sanitària generada per la 

Covid 19 i, a la vista de la sol·licitud traslladada per l’empresa prestadora dels serveis en la 

que manifesta la seva voluntat de no prorrogar el contracte, es considera avaluar les 

següents qüestions: 

 

I. Règim jurídic del contracte vigent. Disposa la Disposició Transitòria primera de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, la 

LCSP), que “els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor 

d’aquesta Llei es regeixen per la normativa anterior. A aquests efectes, s’entén que 

els expedients de contractació s’han iniciat si s’ha publicat la convocatòria 

corresponent del procediment d’adjudicació del contracte”. 

 

Així mateix, disposa la Disposició Final 16a de la LCSP que “aquesta llei entra en vigor 
quatre mesos després de la seva publicació al Butlletíu Oficial de l’Estat”, essent per tant 

l’entrada en vigor de la mateixa el 09 de març de 2018.  
 

Per altra banda, el propi Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, el 

PCAP) disposa a la clàusula 1.4 in fine que “En tot el no previst en els plecs regiran les 
següents normes: 

[...] 

b) Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. […]” 

 

 
Donat que l’anunci de publicació de la licitació de referència es va produir en data 01 de 

març de 2018 i d’acord amb el propi PCAP, cal entendre que la norma que regula el 
present contracte és el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que 

s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, la TRLCSP).  

 
II. Pròrroga ordinària.  D’acord amb l’apartat B del Quadre de característiques del 

PCAP, “aquest contracte es podrà prorrogar per períodes anuals, fins a un màxim 

de tres anys per mutu acord de les parts, abans de la seva finalització, i per tant la 

seva durada màxima pot ser de 6 anys ( 3+1+1+1)”. 

 
En aquest sentit, ha quedat reflexada la voluntat de l’empresa prestadora dels serveis de 

neteja de no prorrogar el present contracte. 

 
Per altra banda, la TRLCSP disposa al segon paràgraf de l’article 23.2 que “la pròrroga 

s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresari, excepte que el 
contracte expressament prevegi el contrari, sense que pugui produir-se pel consentiment 

tàcit de les parts.”. 

 
Donada la contradicció existent en l’obligatorietat de la pròrroga del contracte, cal donar 

prioritat a tot allò que estableixi el PCAP, donat que d’acord amb l’article 115.3 TRLCSP, 

“els contractes s’han d’ajustar al contingut dels plecs de clàusules administratives 
particulars, les clàusules dels quals se’n consideren una part integrant”; i així ho disposa 

també la clàusula 1.4 del PCAP, al establir el següent: “Les parts del contracte quedaran 
sotmeses expressament a l’establert en aquest plec i en el de prescripcions tècniques 



 

particulars. El desconeixement dels termes del contracte, dels documents annexos que en 

formin part o de les instruccions, plecs o normes aprovades per l’Ajuntament, que puguin 
ser d’aplicació en l’execució d’allò pactat, no eximirà el contractista de l’obligació del seu 

compliment. 

En tot el no previst en els plecs regiran les següents normes: 
[...] 

b) Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre. […]” 
 

Per tant, cal entendre que no existeix un mutu acord de les parts per a procedir a la 

pròrroga del contracte. 
 

III. Pròrroga forçosa. D’acord amb l’article 34.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 

17 de març, de mesures urgents extraordinaris per fer front a l’impacte 

econòmic i social del COVID-19, “en aquells contractes públics de serveis i 

de subministraments de prestació successiva, quan al venciment d'un 

contracte no s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la 

continuïtat de la prestació a conseqüència de la paralització dels 

procediments de contractació derivada del que es disposa en el Reial decret 

463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i no pogués 

formalitzar-se el corresponent nou contracte, podrà aplicar-se el que es 

preveu en l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, amb independència de la data 

de publicació de la licitació del nou expedient”. 

 
El propi article 29.4 de la LCSP estableix la possibilitat de prorrogar un contracte fins que 

comenci l’execució del nou contracte i, en tot cas, per un període màxim de 9 mesos, 

sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació 
mínima de tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari, sempre i 

quan al venciment del contracte originari no s’hagués formalitzat el nou contracte que 

garanteixi la continuïtat de la prestació. 
 

En aquesta situació, cal valorar els següents dos punts: 

a. La vigència del Reial Decret-llei 8/2020. 

b. La seva aplicació en el present contracte. 

En relació a la seva vigència, la Disposició Final 10a del Reial Decret-llei disposa 

que “amb caràcter general, les mesures previstes en el present reial decret llei 

mantindran la seva vigència fins a un mes després de la fi de la vigència de la 

declaració de l'estat d'alarma”. 

La fi de la vigència de l’estat d’alarma s’ha produït el passat 09 de maig de 2021, 

data en la que va entrar en vigor el Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig,  pel qual 

s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar 

després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 

926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la 

propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2. 



 

En relació a la seva aplicació al present contracte, cal tenir en compte la Consulta 

realitzada per l’Advocacia General de l’Estat, relativa a la interpretació i aplicació 

de l’article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de data 01 d’abril de 

2020, en la que es va dictaminar que aquest precepte podrà aplicar-se a tots els 

contractes del sector públic que es trobin vigents, inclosos els adjudicats sota la 

vigència del TRLCSP, trobant la seva justificació en el següent argument: 

“Aquesta suspensió automàtica dels procediments de contractació en curs, 

derivada de la declaració de l'estat d'alarma, pot comprometre la continuïtat de la 

prestació de nombrosos serveis o subministraments. D'aquí ve que l'article 34.1 del 

Reial decret llei 8/2020, en el seu penúltim paràgraf, disposi que en els contractes 

públics de serveis i de subministraments de prestació successiva, quan al seu 

venciment no s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de 

la prestació a conseqüència de la paralització dels procediments de contractació 

prevista en el Reial decret 463/2020, i no pogués formalitzar-se el nou 

contracte, podrà aplicar-se el que es preveu en l'últim paràgraf de l'article 

29.4 de la LCSP, i això amb independència de la data de publicació de la 

licitació del nou expedient. Es flexibilitza, com s'ha indicat, el règim 

substantiu de l'article 29.4 de la LCSP, en atenció a les circumstàncies 

excepcionals derivades de l'estat d'alarma. Atès que es tracta d'una norma 

excepcional, dictada per a fer front a una situació que també ho és, i tenint en 

compte que els perjudicis que es pretenen evitar són independents de la data 

d'adjudicació dels contractes vigents i de la concreta normativa per la qual aquests 

es regeixin (TRLCSP o LCSP), ha d'entendre's que l'article 29.4, en els termes 

previstos en el penúltim paràgraf de l'article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, 

resulta aplicable a tots els contractes de serveis o subministraments de prestació 

successiva que es trobin en vigor en la data d'entrada en vigor del Reial decret 

463/2020, inclosos els que s'adjudiquessin sota la vigència del TRLCSP.” 

 

Per tant, s’entén que és aplicable i s’informa favorablement la pròrroga forçosa establerta 

a l’article 29.4 de la LCSP, emparada en l’article 34.1 del Reial Decret -llei 8/2020, sempre 

i quan l’aprovació de la mateixa es produeixi durant la vigència de la mencionada 

normativa.” 

Setè.-  Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per l’Àrea d’Intervenció.  

Fonaments de dret  

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

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

- Plec de Clàusules Administratives Particulars i plec de Prescripcions Tècniques. 

- Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinaris per fer 

front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 

-  



 

Els membres del Ple adopten el següent 

ACORD:  

Primer.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern i aprovar la pròrroga forçosa 

del contracte del servei de neteja dels edificis municipals d’anglès, fins a que la Central de 

Compres de la Generalitat formalitzi el servei de neteja d’acord amb l’adhesió a l’Acord 

Marc i pugui oferir el servei de forma efectiva; o, en tot cas, fins a un màxim de 9 mesos a 

comptar des de la finalització de la vigència del present contracte. 

Segon.- Notificar a l’empresa BFREE GLOBAL SERVICES SL el present acord. 

Tercer.- Comunicar-ho al Departament de tresoreria i intervenció, pels efectes oportuns. 

Quart.- Publicar la present pròrroga al Registre Públic de Contractes. 

 

VOTACIÓ: 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents 

A favor: Junts per Anglès (7): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns 

Vila, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer, Esteve Trias Caparrós, Neus Ros Vicente. PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve 

Callís Prat i Antoni Ruiz Palma 

 

9.0.- Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis 

anteriors a favor de Comsa Service Facility Management, S.A.U.  

 

Identif icació de l’expedient : 

Aprovació reconeixement de crèdit compromisos degudament adquirits en exercicis 

anteriors a favor de l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU  

Antecedents:  

Primer.-  Tenint en compte que, mitjançant acord de JGL de 30/04/2019 es va adjudicar el 

contracte de servei de manteniment d’instal·lacions tèrmiques d’edificis municipals a 

l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU, amb NIF: A60470127 per ser 

l’oferta amb més puntuació total obtinguda, pel preu del manteniment preventiu anual de 

16.575,70 €, més 3.480,90 € en concepte d’IVA, fent un total de 20.056,60 €, i uns preus 

unitaris d’acord amb la taula següent i un termini de dues anualitats, amb la possibilitat de 



 

prorrogar-lo fins un màxim de cinc anys. El contracte entrarà en vigor en efectes 01 de juny de 

2019: 

 

Segon.- Vist l’informe tècnic emès per l’enginyer municipal en data 31 de març de 2021, 

que obra a l’expedient en el qual es valoren les factures proforma presentades per 

l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU. 

Tercer.- Vist el decret d’alcaldia número 314 de data 01 d’abril de 2021 en el qual, en el 

punt segon s’estableix que:  

“Segon.- Informar que les factures proforma presentades pels períodes gener-març 

2020, juny 2020 i juliol-novembre 2020, són correctes i per tant ja es poden 

presentar les corresponents factures” 

Tercer.- Vistes les factures presentades per COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU, 

les quals estan conformades per l’enginyer municipal: 

RE Data RE Núm. factura Descripció Import (IVA inclòs) 

E2021002618 27/04/2021 237143 Reparacions en 

diferents edificis 

segons proforma 

annexa. Període Juny 

2020 

87,12 € 

E2021002617 27/04/2021 237142 Reparacions en 

diferents edificis 

segons proforma 

annexa. Període gener-

març 2020 

1.556,81 € 



 

E2021002616 27/04/2021 237144 Reparacions en 

diferents edificis 

segons proforma 

annexa. Període Juliol- 

Novembre 2020 

388,41 € 

E2021002548 20/04/2021 236938 Correcció de 

deficiències caldera 

sala Fontbernat 

d´acord amb el nostre 

pressupost 20254 

106,26 € 

TOTAL 2.138,60 € 

 

Quart.- Vist l’informe emès per la intervenció municipal. 

Fonaments de dret: 

1. L’ article 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLRHL) i 

l’article 3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, mitjançant el qual es desenvolupa el 

Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 

locals, en matèria de pressupostos (en endavant RD 500/1990) estableixen que l’exercici 

pressupostari coincidirà amb l’any natural i a ell s’imputaran les ob ligacions reconegudes 

durant el mateix. 

2. L’article 176.2.b) del TRLRHL i l’article 26.2 b), del RD 500/1990, estable ixen que 

“s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les 

obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 

anteriors.” 

3. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació 

d’aquestes despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació 

derivada de l’efectiva execució de les obres i la prestació dels serveis, acreditada als 

expedients. 

4. Article 59 RD 500/1990 respecte els requisits que s’han d’acreditar prèviament al 

reconeixement de les obligacions. 



 

5, Art. 213 TRLRHL i regulació establerta al Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual 

es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, en tot allò 

que fa referència a l’exercici de la funció interventora de control dels actes generadors 

d’obligacions de contingut econòmic. Concretament, l’article 7 del Reial Decret estableix 

que: 

«1. L’exercici de la funció interventora comprèn les fases següents: 

a) La fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, autoritzin 

o aprovin despeses, disposin o comprometin despeses i acordin moviments de fons i 

valors. 

b) La intervenció del reconeixement de les obligacions i la intervenció de la comprovació 

material de la inversió. 

c) La intervenció formal de l’ordenació del pagament. 

d) La intervenció material del pagament. 

2. La funció interventora s’ha d’exercir en les seves modalitats d’intervenció formal i 

material. La intervenció formal consisteix en la verificació del compliment dels requisits 

legals necessaris per a l’adopció de l’acord mitjançant l’examen de tots els documents que 

preceptivament hagin d’estar incorporats a l’expedient. En la intervenció material s’ha de 

comprovar l’aplicació real i efectiva dels fons públics». 

6. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text 

Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de 

crèdit d’exercicis anteriors és el Ple. 

Els membres del Ple adopten el següent 

ACORD:  

PRIMER.- Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de COMSA SERVICE FACILITY 

MANAGEMENT, SAU amb NIF: A60470127 per un import total de 2.138,60 €, derivat de 

compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en 

l’exercici corresponent, pel servei de manteniment d’instal·lacions tèrmiques d’edificis 

municipals, i la despesa corresponent contreta amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es 

detalla a continuació: 



 

Apl icació pressupostària Núm. factura Descripció Import (IVA inclòs) 

929 21301 – MANTENIMENT 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

EDIFICIS MUNICIPALS 

237143 Reparacions en diferents edificis segons 

proforma annexa. Període Juny 2020 

87,12 € 

929 21301 – MANTENIMENT 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

EDIFICIS MUNICIPALS 

237142 Reparacions en diferents edificis segons 

proforma annexa. Període gener-març 2020 

1.556,81 € 

929 21301 – MANTENIMENT 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

EDIFICIS MUNICIPALS 

237144 Reparacions en diferents edificis segons 

proforma annexa. Període Juliol- Novembre 

2020 

388,41 € 

929 21301 – MANTENIMENT 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

EDIFICIS MUNICIPALS 

236938 Correcció de deficiències caldera sala 

Fontbernat d´acord amb el nostre pressupost 

20254 

106,26 € 

TOTAL 2.138,60 € 

 

SEGON.- Aprovar les factures incorporades a l'expedient, que han estat conformades per 

l’enginyer municipal, d’acord amb les següents dades: 

RE Data RE Núm. factura Descripció Import (IVA inclòs) Apl icació 

pressupostària 

E2021002618 27/04/2021 237143 Reparacions en diferents 

edificis segons proforma 

annexa. Període Juny 2020 

87,12 € 929 21301 – 

MANTENIMENT 

INSTAL·LACIONS 

TÈRMIQUES EDIFICIS 

MUNICIPALS 

E2021002617 27/04/2021 237142 Reparacions en diferents 

edificis segons proforma 

annexa. Període gener-març 

2020 

1.556,81 € 929 21301 – 

MANTENIMENT 

INSTAL·LACIONS 

TÈRMIQUES EDIFICIS 

MUNICIPALS 

E2021002616 27/04/2021 237144 Reparacions en diferents 

edificis segons proforma 

annexa. Període Juliol- 

Novembre 2020 

388,41 € 929 21301 – 

MANTENIMENT 

INSTAL·LACIONS 

TÈRMIQUES EDIFICIS 

MUNICIPALS 

E2021002548 20/04/2021 236938 Correcció de deficiències 

caldera sala Fontbernat 

d´acord amb el nostre 

pressupost 20254 

106,26 € 929 21301 – 

MANTENIMENT 

INSTAL·LACIONS 

TÈRMIQUES EDIFICIS 

MUNICIPALS 



 

TOTAL 2.138,60 € 

 

TERCER.- Notificar el present acord a COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU amb NIF: 

A60470127. 

 

QUART.- Donar trasllat del present acord al departament de Tresoreria i Intervenció.  

 

 

VOTACIÓ: 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents 

A favor: Junts per Anglès (7): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns 

Vila, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer, Esteve Trias Caparrós, Neus Ros Vicente. PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve 

Callís Prat i Antoni Ruiz Palma 

 

10.0.- Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en 

exercicis anteriors subvencions 2020 

 

Identificació de l’expedient: 

Aprovació reconeixement de crèdit compromisos degudament adquirits en exercicis 

anteriors a favor de les entitats CLUB BÀSQUET ANGLÈS i SOCIETAT DE PESCADORS 

 

Antecedents:  

 

Primer.-  Tenint en compte que, mitjançant acord de JGL de 17 de desembre de 2020, es va:  

“Primer.- Atorgar les següents subvencions provinents de l’exercici 2020 a les entitats, restant 

pendent la documentació necessària per a justificar l’import de les despeses 

subvencionables, per a la qual es disposa com a termini màxim el 31 de gener de 2021.  



 

Entitat NIF Import sol·licitat Import concedit Import a justificar 

Club Bàsquet Anglès G17967167 1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 

Societat de Pescadors G17271578 1.361,06€ 1.361,06€ 1.361,06€ 

 

Segon.- Disposar la despesa de 2.861,06 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 341 

48000 del pressupost de 2020, d’acord amb el detall següent: 

Tipus d’entitat Entitat NIF Import 

concedit 

Aplicació 

pressupostària 

Esportiva Club Bàsquet 

Anglès 

G17967167 1.500,00€ 341 48000 

Esportiva Societat de 

Pescadors 

G17271578 1.361,06€ 341 48000 

” 

Segon.-  Vistos els informes tècnics emesos pel TGAG en data 18 de maig de 2021, que 

obren a l’expedient en el qual es valoren les justificacions presentades per les entitats 

detallades al punt anterior, en els quals s’emeten les conclusions següents: 

“Per tot això, s’informa favorablement el pagament de les despeses 

subvencionables per un import de 1.361,06 euros a la Societat de Pescadors.  

Conclusions 

Primer.- Reconèixer la obligació de pagament de la subvenció a l’entitat Societat de 

Pescadors per un import total de 1.361,06 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 

corresponent del pressupost municipal de 2020. 

Segon.- Tramitar el pagament de la subvenció a favor de l’entitat Societat de 

Pescadors per un import total de 1.361,06 €, mitjançant transferència bancària al 

número de compte que consta en el document justificatiu de la subvenció 

presentat per la pròpia entitat beneficiària. 

Tercer.- Notificar la present resolució a l’entitat Societat de Pescadors, així com als 

serveis municipals d’intervenció d’Anglès, als efectes oportuns. 



 

Quart .-Comunicar-ho al Departament de tresoreria i intervenció, a l’àrea de 

subvencions i a la BDNS, pels efectes oportuns. “ 

“Per tot això, s’informa favorablement el pagament de les despeses 

subvencionables per un import de 1.500 euros a Club Bàsquet Anglès. 

Conclusions 

Primer.- Reconèixer la obligació de pagament de la subvenció a l’entitat Club 

Bàsquet Anglès per un import total de 1.500 €, a càrrec de l’aplicació 

pressupostària corresponent del pressupost municipal de 2020. 

Segon.-Tramitar el pagament de la subvenció a favor de l’entitat Club Bàsquet 

Anglès per un import total de 1.500 €, mitjançant transferència bancària al número 

de compte que consta en el document justificatiu de la subvenció presentat per la 

pròpia entitat beneficiària. 

Tercer.- Notificar la present resolució a l’entitat Club Bàsquet Anglès, així com als 

serveis municipals d’intervenció d’Anglès, als efectes oportuns.  

Quart .-Comunicar-ho al Departament de tresoreria i intervenció, a l’àrea de 

subvencions i a la BDNS, pels efectes oportuns.” 

Tercer. -  Vist l’informe emès per la intervenció municipal. 

Fonaments de dret:  

1. L’ article 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLRHL) i 

l’article 3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, mitjançant el qual es desenvolupa el 

Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 

locals, en matèria de pressupostos (en endavant RD 500/1990) estableixen que l’exercici 

pressupostari coincidirà amb l’any natural i a ell s’imputaran les obligacions reconegudes 

durant el mateix. 

2. L’article 176.2.b) del TRLRHL i l’article 26.2 b), del RD 500/1990, estableixen que  

“s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les 

obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 

anteriors.” 

3. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació 

d’aquestes despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació 



 

derivada de l’efectiva execució de les obres i la prestació dels serveis, acreditada als 

expedients. 

4. Article 59 RD 500/1990 respecte els requisits que s’han d’acreditar prèviament al 

reconeixement de les obligacions. 

5, Art. 213 TRLRHL i regulació establerta al Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es 

regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, en tot allò que 

fa referència a l’exercici de la funció interventora de control dels actes generadors 

d’obligacions de contingut econòmic. Concretament, l’article 7 del Reial Decret estableix que:  

«1. L’exercici de la funció interventora comprèn les fases següents:  

a) La fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, autoritzin o 

aprovin despeses, disposin o comprometin despeses i acordin moviments de fons i valors.  

b) La intervenció del reconeixement de les obligacions i la intervenció de la comprovació 

material de la inversió. 

c) La intervenció formal de l’ordenació del pagament. 

d) La intervenció material del pagament. 

2. La funció interventora s’ha d’exercir en les seves modalitats d’intervenció formal i material. 

La intervenció formal consisteix en la verificació del compliment dels requisits legals 

necessaris per a l’adopció de l’acord mitjançant l’examen de tots els documents que 

preceptivament hagin d’estar incorporats a l’expedient. En la intervenció material s’ha de 

comprovar l’aplicació real i efectiva dels fons públics». 

6. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text 

Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de 

crèdit d’exercicis anteriors és el Ple. 

Els membres del Ple adopten el següent 

ACORD:  

PRIMER.- Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de les entitats que es detallen a 

continuació i per l’import que també es detalla, derivat de compromisos de despeses 

degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent, per les 



 

subvencions atorgades a les entitats al 2020 amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es 

detalla a continuació: 

Apl icació pressupostària En titat NIF Import  

341 48000 Club Bàsquet Anglès G17967167 1.500,00 € 

341 48000 Societat de Pescadors G17271578 1.361,06 € 

 

SEGON.-  Donar trasllat del present acord al departament de Tresoreria i Intervenció 

 

VOTACIÓ: 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents 

A favor: Junts per Anglès (7): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns 

Vila, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer, Esteve Trias Caparrós, Neus Ros Vicente. PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve 

Callís Prat i Antoni Ruiz Palma 

 

11.0.- Reconeixement extrajudicial de crèdit quota regants 2020 

 

Identif icació de l’expedient : 

Reconeixement extrajudicial de crèdit 

Antecedents:  

Primer.- Vista la memòria d’alcaldia emesa en data 19 de maig de 2021 . 

Segon.- Vist l'informe evacuat per la Intervenció Municipal. 

Tercer.- Considerant que l'aprovació del present expedient es sotmetrà a l'aprovació del Ple 

de la Corporació en tant es tracta d’un reconeixement extrajudicial de crèdits, sense 

dotació pressupostària, entenent que, tot haver consignació a l’aplicació, aquesta no es va 

fer tenint en compta aquesta liquidació i per tant, no esta prevista a la dotació de 

l’aplicació corresponent. 



 

Fonaments de dret:  

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de 

la Llei Reguladora de les hisendes locals -TRLRHL-. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer 

del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Els membres del Ple adopten el següent 

ACORD:  

 

PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit, per un import total de 700,00 €, 

corresponent a la quota de la comunitat de regants corresponent a l’exercici 2020.  

SEGON.- Aplicar al pressupost de l’exercici 2021 el crèdit detallat al punt anterior amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària 929 22600 “DESPESES MANCOMUNITAT DE REGANTS” 

(RC: 220210002472). 

 

VOTACIÓ: 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents 

A favor: Junts per Anglès (7): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns 

Vila, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer, Esteve Trias Caparrós, Neus Ros Vicente. PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve 

Callís Prat i Antoni Ruiz Palma 

 

12.0.- Modificació de crèdit 12/2021 per suplement de crèdit 

 

Antecedents:  

Vista la memòria d’alcaldia referent a la modificació de crèdit 12/2021.  

Vistos els informes favorables emesos per part de la Intervenció. 

L'òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons disposa l'art.  

22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i la 



 

tramitació serà la mateixa que la prevista per a la aprovació del Pressupost General, el que 

exigeix aprovació inicial, exposició al públic per termini de 15 dies, entenent-se com 

definitivament aprovat sense necessitat de nou acord en el cas que no es presentessin 

reclamacions. en un altre cas, necessitarà d'acord exprés d'aprovació definitiu i, en tot cas, 

serà necessària per a la seva entrada en vigor la publicació del pressupost, resumit per 

capítols després de la modificació, en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).  

Els membres del Ple adopten el següent 

ACORD:  

PRIMER.- Aprovar la modificació pressupostària 12/2021 del pressupost vigent per suplement 

de crèdit, finançada amb romanent de tresoreria per despeses generals, el qual a nivell de 

capítols és el següent: 

 Suplement de crèdit  

Codi aplicació 

pressupostària 

Descripció Import modificació (€) 

4313 22600 MERCAT SETMANAL 3.000,00 € 

929 22600 DESPESES MANCOMUNITAT DE 

REGANTS 

700,00 € 

341 48000 SUBVENCIÓ ENTITATS ESPORTIVES 2.861,06 € 

TOTAL 6.561,06 € 

 

Finançament Romanent de Tresoreria 

Codi aplicació 

pressupostària 

Descripció Import modificació (€) 

87000 ROMANENTS DE TRESORERIA PER 

DESPESES GENERALS 

6.561,06 € 

 



 

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

municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació 

a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà 

definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i 

entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 

112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del 

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

reguladora de les hisendes locals. 

 

VOTACIÓ: 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents 

A favor: Junts per Anglès (7): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns 

Vila, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer, Esteve Trias Caparrós, Neus Ros Vicente. PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve 

Callís Prat  i Antoni Ruiz Palma 

 

13.0.- Aprovació de la segona certificació de l'obra de millora de l'enllumenat 

públic 

 

Identificació de l’expedient 

 

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

la segona 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  

 

3.- Vist registre d’entrada  E2021002328 de data 14 d’abril de 2021 presentat per Josep 

Barberillo Gesa, en el que es presenta la segona certificació d’obra, subscrita pel 

contractista i la direcció d’obra. 

 

4.- En data 5 de maig de 2021 i registre d’entrada E2021002774, es presenta de nou de 

la segona certificació de l’obra subscrita per la direcció de l’obra i el contractista, i que 

anul·la la presentada el 14.04.2021 

 

5.- En data 10 de maig de 2021 l’enginyer municipal, responsable del seguiment del 

contracte, emet un informe en el que informa favorablement, la segona certificació  d’obra 

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

 

5.- 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. 

Els membres del Ple adopten el següent 

ACORD:  

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

Local mitjançant acord de data 16.02.2020. 



 

 

SEGON.- 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. 

 

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

 

VOTACIÓ: 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents 

A favor: Junts per Anglès (7):  Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns 

Vila, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer, Esteve Trias Caparrós, Neus Ros Vicente. PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve 

Callís Prat i Antoni Ruiz Palma 

 

14.0.- Aprovació addenda conveni serveis socials 

 

Antecedents  

 

Vist el registre d’entrada del Consell comarcal de la Selva núm.  E2021002423, de data 13 

d’abril de 2021, pel qual es tramet a l’Ajuntament d’Anglès l’Adenda al Conveni marc per a 

la prestació de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats al municipi d’Anglès a l’any 2021. 

 

Vista la memòria de la Regidoria de benestar social i salut de data 13 de maig de 2021.  

 

Vista que existeix crèdit adequat i suficient al pressupost 2021.  

 

Vist l’informe jurídic emès per la secretària municipal de data 20 de maig de 2021. 

 

Vista la fiscalització favorable per part de la intervenció municipal. 

 

Fonaments de Dret  

 

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.  

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.  

Els membres del Ple adopten el següent 



 

ACORD:  

Primer. – Aprovar l’Addenda al Conveni marc per a la prestació de Serveis Socials Bàsics i 

Especialitzats al municipi d’Anglès a l’any 2021, annexa a la present proposta.  

 

Segon.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Selva l’ampliació del Conveni marc en 

els següents punts: 

 

1r. Ampliació del servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) sumant 8 hores més a les 

aprovades per conveni, amb un cost de 8.941,99 €.  

 

2n. Ampliació del servei de personal administratiu de suport de dos dies a la setmana que 

s’està prestant actualment, que puguin ser tres dies a la setmana.  

 

Segon. -  Autoritzar i disposar la despesa de 74.858,21 € corresponent al cost citat en el 

punt anterior a favor del Consell Comarcal de la Selva, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 231 25000 del Pressupost Municipal vigent. 

 

Tercer. –  Facultar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris pel 

desenvolupament del present acord.  

 

Quart. - Notificar el present acord al Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal 

de la Selva, a fi que es retorni signat degudament. 

 

Cinquè. - Trametre còpia del conveni signat a la Direcció General de l'Administració Local 

del Departament de Governació, d'acord amb allò establert a l'article 309 del ROAS, i 

incloure'l al Portal de la transparència de la web municipal.  

 

Anglès, a data de la signatura electrònica  

 

La Regidora de Serveis i projectes socials,           

Neus Moragas Fontané 

 

 

 

ANNEX 

 



 

 

ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI D’ANGLÈS PER A 
L’ANY 2021 

 

Introducció 

 

L’article 31, apartat segon, de la llei 12/2007 estableix que el consell comarcal 

supleix als municipis de menys de 20.000 hab. en la titularitat de les 

competències em matèria de serveis socials. Aquesta delegació es concreta en 

la signatura periòdica del “Conveni de  delegació de competències entre 

l’ajuntament i el consell comarcal de la Selva per a la prestació dels serveis 

socials bàsics i especialitzats”. 

 

Aquestes competències en matèria de serveis socials es poden dividir en: 

 

Serveis Socials Bàsics, que engloben: els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària, 

el Servei d’Ajuda al Domicili, el Servei de Teleassistència i les Ajudes d’Urgència 

Social. 

 

Servei d’Atenció Especialitzada, que engloba: el servei d’informació i atenció a 

les dones (SIAD), el SAI LGTBI, el servei d’informació i atenció a la infància i 

l’adolescència (SEAIA), el servei d’integració en famílies extenses (SIFE), el pla 

d’acció comunitària per a la inclusió social (PLACI), el servei de transport adaptat 

(TA) i els serveis d’intervenció socioeducativa (SIS). 

 

Tots aquests serveis es sostenen econòmicament amb la col·laboració de la 

Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i els Ajuntaments. En 

alguns serveis també hi ha aportació econòmica dels usuaris mitjançant preu 

públic o taxa. 

 

El municipi d’Anglès, amb la previsió de despesa que al final s’especifica, rep els 

serveis socials següents : 



 

 

 

Primer. Serveis que es presten des del Consell Comarcal de la Selva 
 

1. Serveis Socials Bàsics 
 

Equip Bàsic d’Atenció Social 

 

L’equip professional del municipi està composat per treballadors/es socials, 

educadors/es socials i un suport administratiu. Està regulat en el document 

“Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 

2016-2019”, en l’apartat relatiu a la fitxa 01 de professionals dels equips bàsics. 

 

Es prestaran els serveis a les dependències que tingui establertes l’Ajuntament 

de dilluns a divendres. Les tasques d’aquest equip inclouen: 

 

Permanències i visites al despatx i al domicili. Coordinacions i treball en xarxa 

amb el municipi. Reunions professionals 

Treball derivat de les gestions. 

Gestió de tots els recursos i prestacions. 

Treball de projectes comunitaris municipals i comarcals. 

L’ajuntament podrà demanar l’ampliació de la dedicació horària dels tècnics 

d’aquest servei sempre i quan assumeixi el total cost de la mateixa. 

 

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Social) 

 

El SAD Social va adreçat a les persones i famílies que no tenen grau de 

Dependència així com a d’altres col·lectius amb dificultat social i/o famílies 

vulnerables. L’accés a aquest servei requereix l’informe favorable de l’equip 

d’atenció social primària i es regula per l’ordenança vigent P-11 del Consell 

Comarcal de la Selva. 

 



 

El Consell Comarcal de la Selva té la potestat per aprovar i gestionar les noves 

sol·licituds. El Consell Comarcal de la Selva comunicarà cada nou cas que 

s’aprovi a l’Ajuntament pel seu coneixement i el finançament que correspongui 

(34% del cost). 

 

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Dependència) 

 

Les persones que reben aquest servei són aquelles que prèviament han realitzat 

la sol·licitud i els tràmits d’acord amb la Llei 39/2006, de promoció de 

l’autonomia i atenció a la dependència i segons el seu Pla Individual d’Atenció 

els hi correspon un número determinat d’hores de servei. El servei queda 

regulat també per l’actual ordenança vigent P-11 del Consell Comarcal de la 

Selva. 

 

Servei de Teleassistència a Domicili (TAD) 

 

És un servei d’atenció preventiu i de proximitat, orientat a persones en situació 

de risc per diferents factors: edat, solitud, fragilitat o dependència. A través 

d’aquest servei es garanteix que les persones usuàries puguin ser ateses les 24 

hores del dia de manera immediata a través d’una ajuda tècnica (telealarma). 

 

Cada aparell es finança amb la col·laboració de la Diputació, l’Ajuntament i els 

propis usuaris. El servei queda regulat per l’ordenança vigent P-12 del Consell 

Comarcal de la Selva. 

 

2. Serveis socials especialitzats 
 

Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència SEAIA 

 

Servei d'atenció a la infància i l'adolescència i a les seves famílies. Aquest servei 

es presta des dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència que es dediquen 

a fer valoracions i actuacions dels infants en situació de desemparament, de 0 a 

18 anys, així com el seguiment i el tractament de les seves famílies. 



 

 

També dona suport tècnic i col·labora amb els serveis socials bàsics, fa 

valoracions especialitzades, aplica mesures d'inserció social, laboral, educativa i 

familiar i fa el seguiment, tractament i avaluació de les mesures de 

protecció.Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) 

 

Es realitza un seguiment acurat dels acolliments oferint suport i assessorament 

a les famílies i als infants. Es realitza un treball d’acompanyament als acollidors i 

també es reforça la xarxa social que els envolta. Es tracta de garantir al menor 

el desenvolupament de la seva personalitat, així com cobrir les seves necessitats 

a nivell físic, psíquic i emocional. 

 

Pla de Dones de la Selva 

 

Atenció integral a les necessitats de les dones a través del Servei d’Informació i 

Assessorament a les Dones de la Selva (SIAD). Atenció psicològica especialitzada 

a les dones víctimes de violència masclista. Xerrades i programes comunitaris 

per a prevenir la violència de gènere. Atenció d’acollida d’urgència 

 

Servei SAI LGTBI 

 

Servei d’atenció integral LGTBI en defensa dels drets de les persones lesbianes, 

gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Atenció, orientació i assessorament 

personal. 

 

Pla d’acció comunitària per a la inclusió social (PLACI) 

 

Suposa la fusió dels plans d’inclusió social i els serveis comunitaris. S’impulsen 

accions formatives, de prevenció i de foment de la igualtat d'oportunitats. Es 

prioritza el treball inclusiu, transversal, integral i coordinat amb els agents 

socials del municipi, intervenint des de la vessant comunitària. 

 



 

Es despleguen serveis d’acollida a persones immigrades de manera 

mancomunada, formació lingüística, coneixements laborals i de la societat 

catalana dins el marc jurídic que es desprèn de l'aplicació del Decret 150/2014 

de 18 de novembre. També forma part de l’acollida disposar d’un tècnic 

d’acollida per atendre les persones nouvingudes en  aquells municipis on les 

necessitats ho requereixin, sempre vinculat a la disponibilitat pressupostària. 

Les funcions d’acollida i integració del Servei de Primera Acollida es 

desenvolupen en el marc del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i 

estan cofinançades pel Fons Social Europeu (núm. CCI2014ES05SFOP007) tenint 

en compte la pròrroga per a l’any 2021. 

 

Servei de Transport Adaptat (TA) 

 

El Servei de Transport Adaptat trasllada als centres especialitzats les persones 

discapacitades i/o amb dificultats de mobilitat que no poden fer ús dels 

transport ordinari. La prestació d’aquest servei està subjecta a la disponibilitat 

pressupostària. Queda regulat per l’ordenança vigent P-10 del Consell Comarcal 

de la Selva. 

 

3. Altres programes 
 

Programa Benestar i Comunitat de DIPSALUT 

 

És un programa finançat per Dipsalut de la Diputació de Girona. És un programa 

que gestionem des del 2013 per a tots els municipis de la comarca de manera 

mancomunada i amb la col·laboració de les entitats Creu Roja i Càritas. 

Actualment es treballa amb taules territorials en les quals hi participen entitats i 

serveis dels municipis per generar accions en benefici de persones en risc 

d’exclusió. 

 

 

Segon. Accions socials específiques que realitza el Consell 
Comarcal de la Selva en el municipi 
 

1. Activitats vinculades al PLACI. 
 



 

L’Ajuntament es compromet a cedir les instal·lacions, autoritzacions i permisos 

necessaris. Posarà a disposició del Consell Comarcal de la Selva un espai a 

l’Ajuntament per a la formació i desenvolupament d’activitats en el marc de 

l’acollida de persones immigrades, com poden ser accions formatives 

d’alfabetització, coneixement de l’entorn o coneixement laboral, quan se li 

sol·liciti. Per la seva part el Consell Comarcal de la Selva realitzarà les activitats 

que es programin en el marc dels programes d’Accions d’Acollida d’Immigrants, 

tècnics d’acollida, i accions vinculades a programes comunitaris. 

 

2. Servei SIAD 
 

A nivell més específic i no com a servei obligatori, sinó complementari, s’ofereix 

un servei d’atenció psicològica especialitzat que consisteix en un suport 

terapèutic a llarg termini, per a dones empadronades en el municipi, que ho 

puguin precisar en un determinat moment. El preu de partida d’aquest servei 

s’ha establert a partir del càlcul de preu/h., corresponent a un tècnic superior 

del Consell Comarcal de la Selva, més desplaçaments. L’Ajuntament abonarà les 

quantitats que es detallen al quadre resum annex al present document. 

 

3. Servei SIS 
 

Inclou diferents línies de treball en l’àmbit socioeducatiu: Servei de suport a les 
famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc, Servei d’Atenció diürna, 
Servei d’intervenció amb famílies amb infants en situació de risc (0-17 anys), 
Servei d’acompanyament socioeducatiu per adolescents en situació de risc (16-
17 anys) i Servei d’Intervenció socioeducativa itinerant. 

 

És un servei que té com a model de finançament la proporció de 66% a càrrec 

de la Generalitat i 34% a càrrec dels ens locals. L'import que consta a l’addenda 

correspon a aquesta condició. 

 

Per aquest 2021 disposarem d'un equip interdisciplinari que actuarà de manera 

itinerant per tota la comarca. La seva dedicació a cada municipi tindrà en 

compte el volum de població i la problemàtica detectada. 

 

 



 

Tercer: Finançament dels serveis 
 

Serveis Socials Bàsics 

 

El 66% del cost l’aporta la Generalitat dins el Contracte Programa aprovat 

anualment. El 34% l’aporten els Ajuntaments de la següent manera: 

 

- Pel que fa als Equips Bàsics d’Atenció Social 

Primària: en funció de la ràtio d’habitants i mitjançant una quota 
fixa. 

- Pel que fa al servei d’Ajuda al Domicili: el 34% del cost dels casos 
actius. 

- Les quotes tenen caràcter estimatiu i poden 

variar en funció del nombre de casos. Els usuaris aportaran, si 

s’escau, una quota en concepte de copagament. 

Teleassistència 

 

L’aportació de l’Ajuntament segons cada tipus d’usuari queda establerta a 

l’ordenança P- 12. 

 

Serveis Socials Especialitzats 

 

La Generalitat estableix per a cada territori una dotació pressupostària 

determinada. Es basa en uns barems econòmics de costos, els quals finança al 

100% del valor dels barems. El cost real dels serveis pot ser major i se n’ha de 

fer càrrec el Consell Comarcal de la diferència. L’Ajuntament, com a receptor 

d’aquest servei, pot col·laborar econòmicament per al sosteniment o ampliació 

d’aquests serveis. 

 

Transport Adaptat 

 

Es finança per les aportacions del Contracte Programa de la Generalitat, els 

propis usuaris del servei i per l’aportació de l’Ajuntament d’origen i/o veïnatge  



 

dels usuaris.   A la present addenda hi figura un import orientatiu calculat a 

partir d’una previsió d’ús realitzada d’acord al nombre d’usuaris al tancament 

de l’exercici anterior. El cost real dependrà dels usuaris que finalment facin 

servir el transport. Mensualment s’envia a l’Ajuntament una factura amb la 

relació d’usuaris i el cost econòmic per a l’ajuntament. Aquest cost s’obté de la 

aplicació de l’ordenança fiscal del Consell Comarcal de la Selva núm. P-10. 

 

Copagament de quota pels usuaris, si s’escau. 

 

Els usuaris aportaran, si s’escau, una quota en concepte de copagament pels 

serveis de SAD social, de SAD dependència, transport adaptat i teleassistència. 

 

 

Despeses indirectes per a la gestió dels serveis 

 

La gestió dels serveis suposa uns costos generals pel Consell Comarcal de la 

Selva en concepte d’infraestructura, material informàtic i d’oficina, telèfon, 

personal administratiu, desplaçaments i anàlegs. 

 

La facturació mensual s’emetrà des del Consell Comarcal amb la descripció dels 

serveis prestats i amb el detall de les altes i/o baixes dels usuaris en els diferents 

serveis. 

 

 

Quart: Vigència 
 

En tot allò no previst en la present Addenda continuarà essent vigent i 

d’aplicació el Conveni Marc de delegació de competències formalitzat per les 

parts i allò que es preveu en la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials de 

Catalunya i disposicions complementàries. 

 

 



 

Cinquè: Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament 

 

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL APORTACIÓ ANY 2021 

QUOTES FIXES  

Treballador Social  25.108,27 

Educador social  16.750,47 

Suport administratiu 5.608,37 

QUOTES VARIABLES*  

SAD Social  2.376,55 

SAD dependència 14.934,24 

Servei teleassistència 1.607,50 

TOTAL BÀSICS 66.385,40€ 

 

*Quotes variables vol dir que són imports que poden canviar en funció del nombre d’usuaris i/o hores de 

servei. S’han d’interpretar com a quantitats estimatives. 

 

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS* APORTACIÓ ANY 2021 

Transport adaptat 2.594,81 

Servei SIAD 3.118,00 

Servei SIS 2.760,00 

TOTAL ESPECIALITZATS 8.472,81€ 

 

*Quotes variables vol dir que són imports que poden canviar en funció del nombre d’usuaris i/o hores de servei 

o trajectes realitzats. S’han d’interpretar com a quantitats estimatives. 



 

 

 

 

 

Sisè: Aportacions econòmiques previstes per part del Consell 
Comarcal a l’Ajuntament 
 

APORTACIONS DEL CONTRACTE 
PROGRAMA ANY 2021 PER JUSTIFICAR 

 
APORTACIÓ ANY 2021 

Accions Programa Benestar i  Comunitat 3.000,00€ 

TOTAL 3.000,00€ 

 

 

L’Alcaldessa de l’Ajuntament    El President del Consell Comarcal de la 

Selva  

Àstrid V. Desset Desset Salvador Balliu 

Torroella 

 

 

 

La Secretària de l’Ajuntament Secretaria-

Interventora del SAT Sandra Pinos Martínez Núria Moral 

Ferrés 

 

 

El Secretari accidental  

Joan Busquets Biarne 

 

VOTACIÓ: 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents 



 

A favor: Junts per Anglès (7): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns 

Vila, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer, Esteve Trias Caparrós, Neus Ros Vicente. PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve 

Callís Prat i Antoni Ruiz Palma 

 

 

15.0.- Prorrogar el Pla d'igualtat i incoar-ne un de nou 

 

Antecedents de fet 

 

Considerant que la Constitució Espanyola consagra en els seus articles 14 i 9.2, 

respectivament, el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe; i l'obligació dels 

poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i dels grups en 

què s'integra sigui real i efectiva. 

Atès que la Convenció de Nacions Unides de 18 de desembre de 1979, sobre l'eliminació 

de totes les formes de discriminació contra la dona, ratificada per l'Estat espanyol el 1983, 

en el seu article 4.1 assenyala que: 

"L'adopció pels estats part de mesures especials de caràcter temporal encaminades a 

accelerar la igualtat de facto entre l'home i la dona no es considerarà discriminació en la 

forma definida en la present convenció, però de cap manera no implicarà com a 

conseqüència, el manteniment de normes desiguals o separades; aquestes mesures 

cessaran quan s'hagin assolit els objectius d'igualtat d'oportunitat i de tracte. "  

Atès que l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 

entre dones i homes -LOI-, obliga les empreses a respectar la igualtat de tracte i 

d'oportunitats en l'àmbit laboral i a adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 

discriminació laboral entre dones i homes, mesures que hauran de negociar, i, si s'escau, 

acordar amb els representants legals dels treballadors. 

Atès que, en l'àmbit de les Administracions Públiques i en la línia marcada per la citada Llei 

Orgànica, la Disposició Addicional Setena del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat Públic -TREBEP-, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 

obliga les administracions públiques a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en 

l'àmbit laboral i a adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació 

laboral entre homes i dones. Així mateix, els obliga a elaborar i aplicar un pla. 

Vist l’acord de 30 de gener de 2018 pel qual s’aprova definitivament el Pla d'Igualtat de 

l'Ajuntament d'Anglès anualitats 2017-2020. 



 

Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 20 de maig de 2021. 

 

Legislació aplicable 

 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. 

Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front 

a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. 

Els membres del Ple adopten el següent 

ACORD:  

PRIMER.- Prorrogar el Pla d’Igualtat de l'Ajuntament d'Anglès anualitats 2017-2020, amb 

efectes retroactius des de desembre de 2020, i fins que el Plenari Municipal aprovi el nou 

Pla d’Igualtat de l’Ajuntament.  

Atès que la pandèmia mundial provocada per la COVID-19 ha provocat que amb les 

mesures de confinament, restriccions i mesures urgents derivades de la mateixa que s’han 

hagut d’atendre, no es pogués desenvolupar aquest document.  

SEGON.- Incoar el procediment per l’aprovació d’un nou pla d’igualtat de l’Ajuntament 

d’Anglès.  

TERCER. -  Sol·licitar a l’àrea de secretaria que redacti la proposta del nou document i una 

vegada duts a terme els tràmits pertinents aquest es proposi per l’alcaldia per ser aprovat 

pel Plenari municipal.  

QUART.- Designar com a persona responsable del seguiment del compliment del Pla al Sr. 

David Rojas Rebato, tècnic de gestió adscrit a l’àrea de secretaria.  

CINQUÈ.- Comunicar a l’àrea de secretaria. 

 

VOTACIÓ: 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents 

A favor: Junts per Anglès (7):  Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns 

Vila, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 



 

Berenguer, Esteve Trias Caparrós, Neus Ros Vicente. PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve 

Callís Prat i Antoni Ruiz Palma 

 

16.0.- Assumptes urgents 

 

Un cop finalitzats els punts de l’ordre del dia, es vota la urgència de les propostes 

urgents, la qual és favorable per unanimitat dels assistents. 

 

A favor: Junts per Anglès (9):  Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns 

Vila, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer, Esteve Trias Caparrós, Neus Ros Vicente. PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve 

Callís Prat i Antoni Ruiz Palma. 

 

 

16.1.- Proposta d'acord adjudicació del préstec inversions 2021 

 

Identificació de l’expedient: 

Préstec pel finançament d’inversions any 2021 

 

Antecedents: 

Primer.- Vista la necessitat de finançar el programa d’inversions a realitzar en l’exercici 

2021, i d’acord amb el Pressupost Municipal aprovat pel Ple Municipal de 10 de novembre 

de 2020, en la qual es preveu i autoritza un endeutament a llarg termini fins a la quantitat 

de 600.000,00€. 

Segon.- Vistes les ofertes presentades per les entitats financeres i l’informe tècnic emès 

per la Tresorera municipal en relació a aquestes ofertes.  

Tercer.-  Vist l’informe emès per la Tresorera municipal en data 25 de maig de 2021. 

Quart  .- Vist informe emès per la Secretària municipal de data 26 de maig de 2021.  

Cinquè.-  Vist l’informe favorable emès per la Interventora municipal en data 26 de maig de 

2021. 



 

 

Fonaments de dret : 

Atès el que disposen els articles 52 i 53 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, pel que fa al 

règim jurídic, competències i règim d’autorització per les operacions de crèdit a llarg 

termini. 

Es proposa al Ple l’adopció dels presents  

 

ACORDS 

 

Primer. -   Aprovar la concertació amb l’entitat CAIXABANK SA, d’un préstec a llarg termini 

d’acord amb les condicions i demés clàusules de la proposta de contracte  que figura a 

l’expedient, amb el següent detall: 

* Import  :   600.000,00€ 

* Termini  :   12 anys amortització 

* Carència                    :   1 any des de la formalització   

* 1a amortit.  :   30-9-2022 

* Amortització     :   Quotes constants trimestrals  

* Interès   :   Tipus Variable 

* Referència  :   Euribor a 3 mesos + 0,65 % 

* Liquidacions    :   Trimestrals naturals  

* Comissions  :   Exempt  

* Fedatari  :   Secretària Municipal 

 

Segon.-  Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta, assistida per la secretària de la corporació per 

la signatura d’aquest préstec. 

Tercer. -  Comunicar-ho a la Direcció General de Política Financera de conformitat amb 

l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’ abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 

dels ens locals. 

Quart.- Comunicar-ho a la Central d’informació de riscos del Ministeri de Hisenda, d’acord 

amb l’article 55.4. del RDLEG 2/2004 

 



 

VOTACIÓ: 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per 7 dels assistents 

A favor: Junts per Anglès (7):  Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns 

Vila, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer, Esteve Trias Caparrós, Neus Ros Vicente.  

 

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

 

 

16.2.- Modificació de crèdit 13/2021 per suplement de crèdit 

 

Antecedents:  

Vista la memòria d’alcaldia referent a la modificació de crèdit 13/2021.  

Vistos els informes favorables emesos per part de la Intervenció. 

L'òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons disposa l'art. 

22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i la 

tramitació serà la mateixa que la prevista per a la aprovació del Pressupost General, el que 

exigeix aprovació inicial, exposició al públic per termini de 15 dies, entenent -se com 

definitivament aprovat sense necessitat de nou acord en el cas que no es presentessin 

reclamacions. en un altre cas, necessitarà d'acord exprés d'aprovació definitiu i, en tot cas, 

serà necessària per a la seva entrada en vigor la publicació del pressupost, resumit per 

capítols després de la modificació, en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).  

Els membres del Ple adopten el següent 

ACORD:  

PRIMER.- Aprovar la modificació pressupostària 13/2021 del pressupost vigent per suplement 

de crèdit, finançada amb romanent de tresoreria per despeses generals, el qual a nivell de 

capítols és el següent: 

 Suplement de crèdit  



 

Codi aplicació 

pressupostària 

Descripció Import modificació (€) 

164 62900 OBRES CEMENTIRI 16.150,70 € 

942 46500 CONVENI BTT CONSELL COMARCAL 5.327,75 € 

TOTAL 21.478,45 € 

 

Finançament Romanent de Tresoreria 

Codi aplicació 

pressupostària 

Descripció Import modificació (€) 

87000 ROMANENTS DE TRESORERIA PER 

DESPESES GENERALS 

21.478,45 € 

 

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

municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació 

a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà 

definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i 

entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 

112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del 

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

reguladora de les hisendes locals. 

 

VOTACIÓ: 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents 

A favor: Junts per Anglès (7): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns 

Vila, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer, Esteve Trias Caparrós, Neus Ros Vicente. PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve 

Callís Prat i Antoni Ruiz Palma 

 



 

 

16.3.- Aprovació conveni ASA 

 

Antecedents 

 

Vist el Conveni entre l’Ajuntament d’Anglès i el Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya, per a la prestació de Serveis socials bàsics, en concret per a l’atenció de 

persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues. 

Vista la memòria de l’Alcaldessa amb data de 13 de maig de 2021.  

Vist l’informe jurídic emès per part de la Secretària  del present ajuntament de data 26  de 

maig de 2021 i que obra a l’expedient.  

 

Fonaments de Dret 

 

La llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 

 

La llei 5/1985 Reguladora de Bases de règim local. 

Els membres del Ple adopten el següent 

ACORD:  

Primer. – Aprovar el conveni per a l’atenció de persones menors d’edat denunciades per 

consum o tinença de drogues entre el Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament d’Anglès, annex a la present proposta.  

 

Segon. – Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris pel 

desenvolupament del present acord. 

 

Tercer. – Designar com a personal tècnic responsable a l’Isabel Bujalance Gómez. 

 



 

Quart. – Notificar el present acord al Departament de Serveis Socials del Consell comarcal 

de la Selva, a fi que es retorni degudament signat. 

 

Cinquè. – Trametre còpia del conveni signat a la Direcció General de l’Administració Local 

del Departament de Governació, d’acord amb allò establert a l’article 309 del ROAS, i 

incloure’l al Portal de la transparència de la web municipal.  

 

Anglès, a data de la signatura electrònica  

 

L’alcaldessa,           

Àstrid Desset Desset  

 

 

 

 

 

ANNEX 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’ ANGLÈS PER A L’APLICACIÓ DE MESURES ALTERNATIVES A 

PERSONES MENORS D’EDAT DENUNCIADES PER CONSUM O TINENÇA DE DROGUES 

 

REUNITS   

 

D’una banda, l’Honorable Senyor Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller del Departament d’Interior 

de la Generalitat de Catalunya. 

D’una altra, l’Il·lustríssima Senyora Àstrid Desset Desset, alcaldessa de l’Ajuntament d’Anglès”. 



 

 

ACTUEN 

 

El primer, en representació del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.  

La segona, en representació de l’Ajuntament d’Anglès  

 

MANIFESTEN 

 

1. El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya té entre les seves funcions dirigir les 

polítiques públiques en matèria de seguretat ciutadana. 

 

2. L’article 27 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 

Catalunya, estableix que el Govern, per mitjà del departament titular de les competències en 

matèria de seguretat pública, i els ajuntaments interessats poden signar convenis de 

col·laboració amb la finalitat de concretar les formes i els procediments de coordinació i 

cooperació en els serveis i les actuacions per al desenvolupament de polítiques públiques en els 

diferents àmbits de la seguretat. 

 

L’apartat sisè del mateix article disposa que han de signar els convenis en matèria de seguretat 

el conseller o consellera del departament titular de les competències en matèria de seguretat 

pública, l’alcalde o alcaldessa del municipi corresponent i, si escau, les persones titulars dels 

altres departaments, administracions, institucions i entitats que hi participin.  

 

3. L’article 74 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència, estableix que les administracions públiques han de desenvolupar les actuacions 

necessàries per prevenir els infants i els adolescents de les situacions que són perjudicials per a 

llur sa desenvolupament integral o per a llur benestar, entre elles especialment el consum de 

drogues.  

 

Així mateix, aquest article també disposa que les administracions públiques han d’actuar 

preventivament perquè els infants i els adolescents que pateixen o han patit problemàtiques 



 

amb referència al consum de drogues no es trobin en desavantatge social pel fet que les seves 

carències no hagin estat ateses i compensades adequadament. 

 

4. L’experiència acumulada posa de manifest que quan persones menors d’edat cometen 

infraccions relacionades amb la tinença o el consum de drogues a la via pública es poden 

detectar situacions de risc que és convenient abordar des d’una perspectiva preventiva amb 

l’aplicació de mesures educatives alternatives a la sanció administrativa. Tot això amb la 

finalitat d’evitar o disminuir riscos per al mateix individu associats al consum de drogues i 

contribuir, a la vegada, a la prevenció d’actes delictius i a la protecció de la seguretat ciutadana.  

 

5. L’Ajuntament d’Anglès està interessat a oferir a les persones menors d’edat residents al seu 

municipi que hagin estat denunciades per consum o tinença de drogues a la via pública la 

possibilitat d’optar per una mesura educativa com a alternativa a la sanció econòmica amb l a 

finalitat d’evitar o disminuir riscos personals associats a aquestes conductes. 

 

6. En aquest marc, el Departament d’Interior i l’Ajuntament d’Anglès acorden col·laborar amb 

l’objectiu de posar en marxa un programa educatiu adreçat a les persones menors d’e dat 

residents en aquest municipi que hagin estat denunciades per una infracció relativa al consum 

o tinença de drogues a la via pública. 

 

 

PACTES 

 

Primer. Objecte 

 

L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de la col·laboració entre el Departament 

d’Interior i l’Ajuntament d’Anglès per aconseguir que les persones menors d’edat residents en 

aquest municipi denunciades per consum o tinença de drogues a la via pública puguin optar per 

acollir-se a una mesura educativa com a alternativa a la sanció administrativa. 

 

A aquests efectes, s’estableixen els mecanismes per coordinar la intervenció dels comandaments i 

agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (en endavant, PG-ME) i de la Policia 

Local d’ Anglès, així com dels responsables i tècnics municipals (en endavant, equip tècnic 



 

municipal) de l’Ajuntament d’ Anglès i del Servei d’Administració de la Regió Policial de Girona, en 

relació amb les denúncies esteses a persones menors d’edat per a aquest tipus d’infracció.  

 

Segon. Aplicació 

 

El procediment previst en aquest Conveni és aplicable a les persones menors d’edat, majors de 14 

anys i menors de 18 anys, residents a Anglès, que hagin estat denunciats per infraccions relatives 

al consum o la tinença de drogues a la via pública.  

 

Tercer. Finalitat  

 

La finalitat d’aquest Conveni és aconseguir que les persones menors d’edat denunciades per 

aquestes conductes assumeixin les seves accions, reconeguin els fets come sos i acceptin la 

realització d’una mesura educativa.  

 

Aquesta tasca té dues vessants: d’una banda i en primer lloc, que sigui en be nefici del mateix 

individu, incidint amb mesures positives per a ell, implicant el seu entorn familiar i personal en el 

seu procés educatiu i, de l’altra, que sigui en benefici de  tota la comunitat, en la mesura que pot 

comportar una disminució dels riscos que aquestes conductes causen per a la seguretat ciutadana.  

 

Quart. Procediment 

 

4.1 Circuit des de la confecció de la denúncia fins a l’acceptació de la realització de la mesura 

educativa. 

 

La patrulla de la PG-ME o de la Policia Local identifica la persona menor d’edat presumptament 

infractora. Els agents valoren, en funció de les circumstàncies concurrents, la necessitat de 

traslladar aquesta persona a dependències policials o al seu domicili. 

 

En tot cas, cal comunicar també el fet infractor als pares o tutors de les persones menors d’edat. 

 

Una vegada s’ha contactat amb els pares o tutors, se’ls informa de la infracció presumptament 

comesa per la persona menor d’edat, de l’eventual sanció econòmica que comporta el fet comès i 

de la possibilitat de realitzar una acció educativa.  



 

 

En tot cas, el període de temps des de la denúncia fins a la trucada per concertar la primera visita 

no hauria de ser superior a 15 dies. 

 

En el cas que la persona s’aculli a la realització de la mesura educativa, s’emplena el  Document 

d’oferiment al menor d’acolliment a una mesura educativa alternativa a la incoació d’un 

procediment sancionador i se’n fan dues còpies: l’original d’aquest document s’adjunta a l’acta de 

denúncia estesa i es remet a l’Àrea Bàsica Policial d’Anglès (en endavant, ABP d’Anglès), la primera 

de les còpies es deriva a l’equip tècnic municipal (adjuntant-hi una fotocòpia de l’acta de denúncia 

estesa) i la segona es lliura al pare, mare o tutor de la persona menor d’edat. En les situacions en 

què correspon la confecció d’una acta d’acompanyament, també se’n tramet una fotocòpia a 

l’equip tècnic municipal. 

 

Si el menor accepta participar en el programa, l’equip tècnic municipal de l’Ajuntament d’Anglès 

redacta el document anomenat Full de compromís (annex 1 d’aquest Conveni).  

 

En tot cas, el període de temps des de la denúncia fins a la primera visita no hauria de ser superior 

a 30 dies. 

 

En tots els casos, l’activitat que duran a terme les persones menors d’edat consistirà en la 

realització d’una mesura educativa organitzada per l’equip tècnic municipal.  

 

4.2 Circuit des de l’acceptació formal de la tasca educativa fins a la seva realització.  

 

L’equip tècnic municipal s’encarrega de presentar a la persona menor d’edat la tasca educativa. 

Mentre dura aquesta tasca, el tècnic fa el seguiment del procés amb entrevistes amb el mateix 

individu i la seva família. 

 

L’equip tècnic municipal valora si s’ha acomplert o no la tasca educativa i  emet el seu informe. 

Aquest informe, anomenat Informe de tancament (annex 2 d’aquest Conveni), el presenta al cap 

de l’equip tècnic municipal perquè hi consigni el seu vistiplau. Tot seguit es tramet a l’ABP d’Anglès 

i se’n fa arribar una còpia als pares o tutors de la persona menor d’edat. 



 

 

En tot cas, el període de temps des de la denúncia fins a l’informe de tancament no hauria de ser 

superior a tres mesos. 

 

4.3 Documentació que l’equip tècnic municipal de l’Ajuntament d’Anglès remet a l’ABP d’Anglès.  

 

Tant si la persona menor d’edat ha acomplert satisfactòriament l’activitat educativa com si no l’ha 

acomplert satisfactòriament, l’equip tècnic municipal tramet l’Informe de tancament (annex 2 

d’aquest Conveni) a l’ABP d’Anglès , la qual comunica aquesta circumstància al Servei 

d’Administració de la Regió Policial d’Anglès per tal d’incoar, si escau, l’expedient sancionador 

oportú. 

 

Cinquè.- Protecció de dades de caràcter personal. 

 

En l’execució del present Conveni, les parts es comprometen a complir el qu e preveu la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels 

drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016.  

 

D’acord amb el que preveu el paràgraf anterior,  en el Document d’oferiment al menor d’acolliment 

a una mesura educativa alternativa a la incoació d’un procediment sancionador i en el Full de 

compromís caldrà indicar, com a mínim, que les dades obtingudes seran tractades de manera 

confidencial, especificant la finalitat per a la qual es preveu el seu tractament, la base jurídica i els 

destinataris en cas que les dades siguin cedides. Així mateix, també haurà de constar en aquests 

documents que la persona afectada o el seu representant legal podran exerci r els drets d’accés a 

les dades personals i a la seva rectificació o supressió, o la limitació i oposició al tractament i 

portabilitat de les dades, mitjançant petició escrita dirigida al responsable del tractament de les 

dades indicant l’adreça postal o bé el correu electrònic.  

 

Sisè.- Vigència, incompliment de les obligacions i els compromisos assumits i causes de resolució 

anticipada. 

 



 

Aquest Conveni entrarà en vigor en la data en què se signi i tindrà una vigència de quatre anys; no 

obstant això, en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les parts poden 

acordar la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o bé l’extinció.  

 

Així mateix, s’estableix que aquest Conveni podrà deixar-se sense efectes, de manera anticipada, 

quan concorri una de les causes següents: 

 

 Mutu acord de les parts. 

 Impossibilitat sobrevinguda. 

 Denúncia. 

 Incompliment dels pactes d’aquest Conveni. 

 Decisió unilateral de qualsevol de les parts, comunicada “a l’altra / a les altres”, per escrit, i 

amb dos mesos d’antelació. 

 Qualsevol altra recollida a la legislació vigent que li sigui aplicable. 

 

Setè.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del Conveni. 

 

Per al desenvolupament i  seguiment  de l’execució del present conveni de col·l aboració, es crea 

una Comissió integrada pels representants designats per les parts signants, que s’ha de reunir un 

cop l’any per resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar.  

  

A aquest efecte, cada part  ha de designar un representant a la Comissió de seguiment, que podrà 

delegar l'assistència. A les reunions de la Comissió poden assistir-hi altres persones, quan així ho 

acordin les parts. 

 

Vuitè.- Resolució de controvèrsies. 

 

El present Conveni té naturalesa administrativa. Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la 

interpretació, modificació, resolució i efectes es resoldran en la Comissió paritària de seguiment, 

vigilància i control. No obstant això, a falta d’una solució en el si d’aquesta Comissió, les p arts 

podran plantejar els seus conflictes davant la jurisdicció contenciosa admini strativa, de 



 

conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, les parts el signen 

electrònicament. 

 

Joan Ignasi Elena i Garcia    Àstrid Desset Desset 

Conseller del Departament d’Interior   Alcaldessa d’Anglès 

 

 

 

Equip tècnic municipal de l’Ajuntament d’Anglès  

 

Full de compromís 

Dades del/de la menor 
Primer cognom Segon cognom Nom 

                  
DNI Data de naixement 

            
Adreça Població Codi postal 

                  
Telèfon de contacte Nom i cognoms del    pare    mare    tutor   

 representant legal 

            
Núm. de l’acta de denúncia Data de l’acta de denúncia 

            

Situació que origina la intervenció 

      

Dades del/de la professional de l’equip tècnic municipal encarregat 
de realitzar la mesura alternativa 

Cognoms Nom 

            
 



 

Informació bàsica sobre tractament de dades 
  

a.  Identificació del tractament: ... 

b.  Responsable del tractament: ... 

c.  Finalitat del tractament: ...  

d.  Legitimació: ... 

e.  Destinataris: ... 

f.   Drets de les persones interessades: ... 

g.  Informació addicional: .. 

 

El/La menor es compromet a segui r la mesura educativa proposada per aquesta entitat com a alternativa a la 
incoació del procediment administratiu sancionador. Així mateix, el pare, mare o representant legal es 
compromet que el/la menor segueixi la mesura educativa organitzada per l’equip  tècnic municipal. 

Entitat gestora Adreça Telèfon 

                  

 

Signatures 

Menor Pare, mare, tutor o 

representant legal 

 

 

 

 

 

Professional 

Data       

 

 

 

 

 

 

Equip tècnic municipa l  de l’Ajuntament d’Anglès  

 

Informe de tancament 



 

Comissaria destinatària d’aquest document 

      

Dades del/de la menor 
Primer cognom Segon cognom Nom 

                  
DNI Data de naixement 

            
Adreça Població Codi postal 

                  
Telèfon de contacte 

      

Dades de l’acta de denúncia 
Comissaria Núm. de l’acta de 

denúncia 

Data de l’acta de 

denúncia 

                  

Valoració del grau de compliment 

 Satisfactòria perquè el/la menor ha finalitzat el compromís adquirit inicialment de seguiment    de la 
mesura educativa alternativa proposada a la incoació d’un procediment administratiu sancionador. 

 No satisfactòria perquè el/la menor no ha finalitzat el compromís adquirit inicialment de seguiment de la 
mesura educativa alternativa proposada a la incoació d’un  procediment administratiu sancionador. 

Dades del/de la professional de l’equip tècnic municipal encarregat 
de realitzar la mesura alternativa 

Cognoms Nom 

            

Municipi Data 

            

Entitat gestora Adreça Telèfon 

                  

Signatura 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

VOTACIÓ: 

Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 12 

assistents 



 

A favor: Junts per Anglès (7): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns 

Vila, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez 

Berenguer, Esteve Trias Caparrós, Neus Ros Vicente. PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve 

Callís Prat i Antoni Ruiz Palma 

 

17.0.- Precs i preguntes 

 

La Sra. Desset respon les preguntes que ha presentat el Sr. Espinet.  

 

1a) quants nínxols queden al cementiri antic, uns 200.  

Pla d’actuació no tenim, s’ha subscrit conveni amb Diputació per col·laborar.  

 

2a) si es van inventariar els espais.  

Vam fer l’inventari de béns municipals.  

Adquisicions i donacions que jo sàpiga, no.  

Sr. Bohigas: terreny prop de la fàbrica Aulet, que està embargat.  

 

3a) si s’ha rebut escrit del Tribunal de Comptes, no.  

 

4a) Habitatges: 52 ocupats, amb seguiment de serveis socials. 44 són de bancs, 1 de 

Generalitat, 1 de particular, 3 del mateix propietari que continua vivint tot i estar embargat.   

 

5è) Si es cobreixen torns. Queden coberts 28 dies de 30, sinó haguesim tornat a tenir la 

baixa d’un agent, per tant ja s’ha contractat un agent de la borsa per suplir la baixa.  

 

6è) Deteriorament de les Naus Burés. S’han fet tràmits, no hi ha informes. Hi va anar 

l’arquitecta i fer expedient de contractació d’un enderroc parcial.  

Es mantindrà l’estructura exterior i s’enderrocarà el que pugui suposar un perill.  

 



 

7è) Abonats a la piscina, si s’han donat de baixa.  

Sr. Pibernat, respon: des que vam començar a fer abonaments, hi ha molt usuaris de la 

piscina que no són abonats.  

605 persones donades d’alta, les quals 300 i escaig que paguen quota d’abonament 

trimestral, es a dir que tenen el rebut pel banc, unes 25 persones menys que abans del 

Gloria. Hi ha 300 usuaris que compren abonaments i fan servir la piscina de forma 

habitual.  

Hi ha pics de 60 persones al dia, sense tenir en compte els nens.  

És un espai que està funcionant. Hi ha molta gent de Santa Coloma i St Hilari que al estar 

allà tancades, venen aquí.  

Estem donant un servei a molta gent.  

 

8) Referent als arbres de la zona esportiva. Respon la Sra. Torns, i diu que vaig tenir reunió 

amb el cap de jardineria, tinc pendent a partir de l’octubre, perquè no es faci malbé.  

El Sr. Espinet pregunta pels forats, i la Sra. Torns diu que s’hi plantaran arbres nous.  

 

9) Val per gastar amb el municipi per la Festa de la Gent Gran.  

Respon la Sra. Moragas, i diu que la Festa ja s’ha fet i en cap moment no va sortir aquesta 

opció. No li acabem de veure l’objectiu.  

 

10) Itinerari escolars. Per tal de promoure que vagi l’escola a peu, senyalització horitzontal i 

vertical.  

Sr Pibernat, haig de reconèixer, que aquest any es tanca l’accés i bona part del recorregut 

ha quedat completament desfasat i ha quedat aparcat. Estaria bé reprendre’l, està ben 

vist.  

 

I, no havent-hi més assumptes per a tractar la Presidenta, aixeca la sessió a l'hora 

esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe. 

 

Presidenta,       La secretària, 

Àstrid Desset Desset      sandra Pinos Martínez 
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