ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE
Número: 2/2019
Caràcter: Extraordinari
Data: 07 de març de 2019
Horari: de 20:00 a 21:00 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

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

Sra. Eugènia Iglesias Berini, secretària accidental
Sra. Leonor Martínez Lacambra, Interventora
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ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de la modificació puntual número 5 del POUM.
2. Aprovació del contracte administratiu de serveis de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis i equipaments municipals.
3. Aprovació del preu de les hores extres de la Policia Local i la brigada municipal.
4. Donar compte de l’aprovació del conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva
i l’Ajuntament d’Anglès, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del
programa Treball i Formació, per a la seva ratificació.
5. Donar compte de les execucions trimestrals 4t trimestre 2018 LO 2/2012.
6. Donar compte del informes trimestrals del 4t Trimestre de 2018 de la Llei Morositat i Període
Mitjà de pagaments.
1.TEMA: Aprovació de la modificació puntual número 5 del POUM.

Vist la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme, Sr. Toni Franco Caballé, que literalment diu:
=”MODIFICACIÓ PUNTUAL núm. 5 POUM’12 “AJUST DE LA RESERVA DEL SISTEMA DE
COMUNICACIONS
Antecedents
1. =» En data 25 de febrer de 2019 el Sr Àngel Hereu i Tarrés, en nom i representació de
l’empresa ANTEX ha presentat un escrit en el que exposa la necessitat de tramitar una
modificació puntual del POUM als efectes d’ajustar la línia de Reserva del sistema de
comunicacions N-141 en l’àmbit del Pla Parcial 06.3, per tal de poder construir un nou
magatzem seguint l’alineació de la nau existent, tal com requereix l’activitat.
2. Per part dels serveis tècnics municipals s’ha redactat el document de la Modificació puntual
núm.5 del POUM “d’ajust de la reserva del sistema de comunicacions”, de data febrer de
2019, en el que es proposa modificar la redacció de l’article 39.4 de les normes urbanístiques
i el plànol d’ordenació 3.1.e usos i ordenació.
3. L’objecte de la modificació puntual és modificar la reserva del sistema de comunicacions del
nou eix Brugent – Ter, situant a 25 metres l’afectació grafiada al sud de la carretera N-141e,
en el tram del PPU 06.3 Can Perolada III, enlloc dels 75 metres que es preveu actualment en
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el POUM.
4. Es considera convenient la seva tramitació per part d’aquest Ajuntament, ateses les raons
d’interès públic que hi concorren, i que es concreten en el fet que aquesta modificació permetrà eliminar les restriccions al desenvolupament del sòl previst per a usos productius, i
unificar l’alineació de les edificacions.
En efecte, les naus existents en el polígon Can Perolada estan situades a 25 m de l’eix de la
carretera N-141e. En el cas de mantenir la mateixa línia d’edificació en els terrenys del PPU
06.3 subsector 1, possibilitarà l’ampliació de l’edifici existent en tota la longitud del seu
lateral oest i es podrà emplaçar el nou magatzem en les condicions adequades per mantenir
la funcionalitat del conjunt.
En un context general de manca d’iniciatives industrials, la situació del municipi d’Anglès és
encara més difícil per la seva localització geogràfica. L’empresa Antex, és l’única de caràcter
industrial que hi ha al municipi i la de major nombre de treballadors, per la qual cosa mantenir
la seva activitat és una qüestió estratègica que va més enllà del seu interès particular.
Per altra part, l’ampliació solament la pot realitzar allà on ja està implantada, amb la qual
cosa no hi ha alternatives per a la localització de la nova edificació.
En el cas de que es prolongui la línia d’edificació de les actuals naus d’ANTEX més properes
a la carretera N-141e, aquesta ordenació conjunta a 25 metres de la carretera possibilitarà
que s’unifiqui l’alineació de les edificacions, cosa que facilitarà el tractament del conjunt,
evitant l’aparició de mitgeres i donant una millor imatge de la façana del complex industrial
a la N-141e.
5. El POUM referit va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb data 19 de juliol de 2012, publicant-se conjuntament amb les normes urbanístiques corresponents al DOGC núm. 623, de data 16 d’octubre de 2012.
6. Vist l’informe tècnic i jurídic emès en data 1 de març de 2019 per l’arquitecte municipal i la
secretària accidental, en sentit favorable a la tramitació de la proposta.
7. Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa
genèrica del Ple en sessió del dia 7 de març de 2019.
Fonaments de Dret
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme -TRLUC.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme -RLUC-.
Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
L’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM requereix el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres del Ple, d’acord amb allò disposat a l'article .47.2.ll de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL) i sent competència del Ple
l’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics, d’acord amb allò establert a
l'art.22.2.c de la LBRL i l'article 52.2.c del Text Refós de la Llei Municipal i d e Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril.
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Proposta de resolució
Per tot l’exposat es proposa als membres del Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- ASSUMIR LA INICIATIVA PÚBLICA d'acord amb l'article 101.3 TRLUC i APROVAR
INICIALMENT la modificació puntual núm.5 del POUM del municipi d'Anglès, relativa a l’ajust de la
reserva del sistema de comunicacions, redactada pels serveis tècnics i jurídics municipals.
Segon.- Sotmetre la proposta a INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’un mes a comptar des de la seva
publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a un diari de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, i a la web
municipal www.angles.cat, per a la presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions,
d’acord amb allò establert als articles 8, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que
aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya -TRLUC-, i article 23 i 107 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, incorporant el
plànol de l’àmbit de suspensió de llicències.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, REQUERIR informe als organismes afectats
per raó de les seves competències sectorials, segons allò indicat, els quals han d’emetre’l en el
termini d’un mes, llevat que una disposició sectorial autoritzi un de més llarg, de conformitat amb
allò disposat a l'article 85.5 del TRLUC .«=
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (13): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó
Margarit; Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas, Josep Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU
(5): Pere Espinet Coll , Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i Ernest
Luz Aurich i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : -

2.TEMA: Aprovació del contracte administratiu de serveis de manteniment de les instal·lacions
tèrmiques dels edificis i equipaments municipals
Vist la proposta presentada pel regidor d’Obres i Serveis, Sr. Toni Franco Caballé, que literalment diu:
=» Antecedents
1. Considerant que, a l’efecte previst a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, aquest òrgan entén necessari que es tramiti un
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contracte administratiu de serveis per dur a terme les actuacions de manteniment de les
instal·lacions tèrmiques dels equipaments i edificis municipals.
2. Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals, en el qual es detallen els aspectes tècnics del
mateix, així com la viabilitat de l’actuació esmentada, elaborant-se els Plecs de Prescripcions
Tècniques pels quals es regirà la licitació.
3. Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 929 21301 MANTENIMENT
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS MUNICIPALS, per import de 17.000€ , que suposa la
part proporcional del valor estimat del contracte de serveis a tramitar per l’exercici 2019.
4. Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament.
5. Vist el plec de clàusules administratives particulars pels quals ha de regir-se el contracte en
qüestió.
6. Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament.
7. Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa
genèrica del Ple en sessió del dia 7 de març de 2019.
Fonaments de dret
I.

Considerant allò previst als articles 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.

II.

D’acord amb el que estableixen els articles 40 i 41 del TR de la Llei de Contractes del Sector
Públic, els actes d’aquest procediment estan subjectes a recurs especial en matèria de contractació.

III.

Per raó del seu import aquest contracte no està sotmès a procediment harmonitzat de la Unió
Europea.

IV.

L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és el Ple municipal d’acord amb el previst
a l’article 174.5 del TRLHL aprovat per RD 2/2004, de 5 de març, en tractar-se d’una despesa
plurianual de més de quatre anys.

Proposta de resolució
Per tot l’exposat es proposa als membres del Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació del servei de manteniment de les instal·lacions
tèrmiques d’edificis i equipaments municipals d’Anglès.
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SEGON.- APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte. El contracte tindrà una durada de dos
anys comptat des de la data següent a la formalització del contracte. El contracte es podrà prorrogar
fins a un màxim de, durada inicial més pròrrogues, 5 anys. El pressupost base de licitació és de
27.630,63€, més l’IVA al 21% (5.802,43€), essent el total de 33.433,06€ per un any de contracte.
TERCER.- APROVAR la despesa plurianual segons el detall següent, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 929 21301 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS MUNICIPALS del
Pressupost de despeses de l’Ajuntament d’Anglès per a l’exercici 2019 en vigor.
Anualitat

Import (IVA inclòs)

2018 – 2019

33.433,06 €

2019 – 2020

33.433,06 €

2020 – 2021 (1a pròrroga)

33.433,06 €

2021 – 2022 (2a pròrroga)

33.433,06 €

2022 – 2023 (3a pròrroga)

33.433,06 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
QUART.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 62 de la LCSP, l’enginyer
municipal, que actualment és el Sr. Xavier Serra, a qui correspondrà supervisar-ne l'execució i
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament.
CINQUÈ.- PROCEDIR a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte per
procediment obert, donant ordre que es publiqui el pertinent anunci al perfil del contractant d’aquest
Ajuntament, per tal que en el termini de quinze dies es presentin les proposicions que s’estimin
pertinents.
SISÈ.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, la facultat de contractació d'aquest servei, actuant com
a òrgan de contractació, inclosa expressament la facultat de resoldre els recursos interposats contra
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els actes dictats per l'òrgan delegat. No obstant això, el Ple es reserva la facultat d'avocar en
qualsevol moment l'esmentada competència tot i trobar-se en tràmit de debat al si de la Junta de
Govern Local.«=
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (13): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó
Margarit; Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas, Josep Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU
(5): Pere Espinet Coll , Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i Ernest
Luz Aurich i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : 3.
TEMA: Aprovació del preu de les hores extres de la Policia Local i la brigada municipal.

Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
=»Antecedents
1. Vist l’informe de la secretària municipal de data 4 de març de 2019, que literalment diu:
“INFORME JURÍDIC
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Vist que a les meses generals de negociació es va intentar arribar a un acord en relació a la
concreció les gratificacions per serveis extraordinaris dels agents de policia i la concreció de l'hora
extra de les categories peó i oficial de la brigada municipal. En concret en els següents convocatòries:
- 10 d'abril de 2018.
- 13 de desembre de 2018.
- 7 de febrer de 2019.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:
PRIMER.- EN RELACIÓ ALS FUNCIONARIS PÚBLICS
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L'article 93.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-,
estableix que les retribucions complementàries dels funcionaris locals s'han d'atenir a l'estructura i
criteris de valoració objectiva de la resta dels funcionaris públics.
Per la seva banda, el Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de
retribucions dels Funcionaris d'Administració Local, regula les gratificacions en el seu article 6
estableix que:
- Correspon a l'Ajuntament Ple determinar en el pressupost municipal la quantitat global destinada
a l'assignació de gratificacions als funcionaris dintre dels límits màxims assenyalats en l'article
7.2.c).
- Correspon a l'Alcaldia l'assignació individual, amb subjecció als criteris que, si s'escau, hagi
establert el Ple, sense perjudici de les delegacions que pugui conferir d'acord amb el que estableix
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-.
- Les gratificacions en cap cas podran ser fixes en la quantia ni periòdiques en la meritació i hauran
de respondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball.
D'acord amb l'article 7.2.c) d'aquest text, no es pot superar el 10 per cent per gratificacions de la
quantitat resultant de l'apartat 7.1.
SEGON.- EN RELACIÓ AL PERSONAL LABORAL
L'òrgan competent per assignar hores extres i el regidor de l'àrea competent han de saber que,
d'acord amb l'article 34.2 LET (Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel què aprova el
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, d'ara endavant, LET) l'Ajuntament disposa de la
prerrogativa consistent en la distribució irregular d'un percentatge d'hores del personal laboral.
La llei literalment diu el següent:
«2. Mitjançant conveni col·lectiu o, si no, per acord entre l'empresa i els representants dels
treballadors, es podrà establir la distribució irregular de la jornada al llarg de l'any. En defecte de
pacte, l'empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de l'any el deu per cent de la jornada
de treball.
Aquesta distribució ha de respectar en tot cas els períodes mínims de descans diari i setmanal
previstos a la llei i el treballador ha de conèixer amb un preavís mínim de cinc dies el dia i l'hora de
la prestació de treball resultant d'aquella.
La compensació de les diferències, per excés o per defecte, entre la jornada realitzada i la durada
màxima de la jornada ordinària de treball legal o pactada serà exigible segons l'acordat en conveni
col·lectiu o, a manca de previsió al respecte, per acord entre l' empresa i els representants dels
treballadors. En defecte de pacte, les diferències derivades de la distribució irregular de la jornada
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han de quedar compensades en el termini de dotze mesos des que es produeixin.»
Actualment, no hi ha cap acord sindical al respecte, per tant, l'Ajuntament d'Anglès disposa d'un 10%
de la jornada anual de tot el personal laboral, amb els límits descrits, de distribució irregular i que
per tant, si l'activitat a realitzar és el personal laboral es pot preveure, no cal fer ús d'hores
extraordinàries, sinó modificar la distribució de la jornada i així estalviar cabdals públics.
D'altra banda, també cal advertir a l'òrgan competent en relació al límit d'hores extraordinàries
anuals a realitzar pel personal laboral, en concret, l'article 35.2 LET estableix el següent:
«2. El nombre d'hores extraordinàries no pot ser superior a vuitanta a l'any, llevat del que preveu
l'apartat 3. Per als treballadors que per la modalitat o durada del seu contracte realitzessin una
jornada en còmput anual inferior a la jornada general a l'empresa , el nombre màxim anual d'hores
extraordinàries es redueix en la mateixa proporció que hi ha entre aquestes jornades.
A l'efecte del que disposa el paràgraf anterior, no es computaran les hores extraordinàries que hagin
estat compensades mitjançant descans dins dels quatre mesos següents a la seva realització.»
TERCER.- PROCEDIMENT A SEGUIR
A.- Negociació col·lectiva
De conformitat amb el que estableix l'article 37 b) del 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 -TREBEP-,
seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada
Administració pública, amb l'abast que legalment procedeixi en cada cas, la determinació i aplicació
de les retribucions complementàries dels funcionaris.
Havent-se acreditat la bona fe negocial, havent intentat en diverses ocasions arribar a un acord tal i
com es posa de manifest en els antecedents de fet i en tant que el preu hora s'obtingut a partir d'un
estudi de camp analitzant la mitjana del preu hora d'ajuntaments propers amb població similar. Per
part de l'equip de govern es vol procedir a l'aprovació del preu/hora extra amb el següent detall:
Agent:
Normals Diürnes a 18€/hora
Festives o nocturnes a 20€/hora
Festives i nocturnes a 22,5 €/hora
Peó:
Hora extra normal: 10€/hora
Dissabtes: 12,50€/hora
Diumenges i festius: 15€/hora
Oficial:
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Hora extra normal: 13€/hora
Dissabtes: 18€/hora
Diumenges i festius: 20€/hora
B.- Aprovació per l'òrgan competent
A la vista del que s'ha exposat, és necessària l'aprovació pel Ple dels criteris als quals s'ha de
subjectar l'assignació individual dels serveis extraordinaris; entre ells, el valor hora per a la seva
quantificació.
Atès que només s'ha negociat el preu/hora de l'hora extra del personal laboral del peó i oficial de la
brigada municipal i el preu hora de les gratificacions extraordinàries dels agents de policia local,
caldrà negociar en el marc de condicions de treball els criteris per la seva utilització i quan i com
s'han de compensar hores.
Qui subscriu el present informe considera que falta concreció en relació a quan comença a computar
l' horari nocturn; o a partir de quan es considera horari festiu.
També caldria que s'establís el preu hora extra i criteris generals per la resta de categories
d'empleats públics municipals, no perquè hagi de ser utilitzat, però que en cas de necessitat, l'òrgan
competent tingui les eines per adoptar l'acord d'assignació individual corresponent.
C.- Crèdit adequat i suficient
Cal que el regidor d'hisenda d'acord amb les indicacions de la interventora municipal proposi la
quantitat global destinada a gratificacions extraordinàries als agents de policia municipal. I tam bé
la quantia global destinada a l'assignació d'hores extres, als peons i oficials de la brigada municipal.
En el benentès que la/es partida/es pressupostària/es ha/n de disposar de crèdit adequat i suficient
en el moment de l'adopció del present acord.”
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Es proposa al plenari de la Corporació l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Cal que es determini quina és la quantitat global destinada a l'assignació de gratificacions
extraordinàries als agents de policia local de conformitat amb la partida corresponent del pressupost
municipal per l'exercici 2019,
SEGON.- Cal que es determini quina és la quantitat global destinada a l'assignació d'hores extres per
a peó i oficial de la brigada municipal de conformitat amb la partida corresponent del pressupost
municipal per l'exercici 2019.
TERCER.- Aprovar que com la gratificació extraordinària als agents de la policia municipal serà la
següent:
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Agent:
Normals Diürnes a 18€/hora
Festives o nocturnes a 20€/hora
Festives i nocturnes a 22,5 €/hora
Sens perjudici dels límits establerts a l'apartat primer de les condicions jurídiques de l'informe emès
per la secretària accidental que consta literalment en aquesta resolució.
QUART.- Aprovar que la quantificació d'hores extres de la brigada municipal serà la següent:
- Per categoria Peó de brigada:
Hora extra normal: 10€/hora
Dissabtes: 12,50€/hora
Diumenges i festius: 15€/hora
- Per categoria Oficial de brigada:
Hora extra normal: 13€/hora
Dissabtes: 18€/hora
Diumenges i festius: 20€/hora
Sens perjudici dels límits establerts a l'apartat primer de les condicions jurídiques de l'informe emès
per la secretària accidental que consta literalment en aquesta resolució.
CINQUÈ.- Instar als membres de la mesa de negociació a fi que negociïn, i posteriorment l'òrgan
competent proposi a aquest plenari l'aprovació dels criteris als quals s'ha de subjectar l'assignació
individual dels serveis extraordinaris, i preus hores extres; i quan caldrà procedir a la compensació
dels mateixos, amb els equivalents pertinents.
SISÈ.- Notificar el present acord a l'alcaldia i regidors de les àrees competents.
SETÈ.- Notificar el present acord als membres de la mesa general de negociació, on ja hi ha inclosos
els representants sindicals.
Anglès, a la data de signatura electrònica
La Secretària”

2. Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa
genèrica del Ple en sessió del dia 7 de març de 2019.
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Fonaments de Dret
Legislació aplicable
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
 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.
 Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de retribucions dels Funcionaris d'Administració Local
 Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel què aprova el Text Refós de la Llei de
l'Estatut dels Treballadors.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat es proposa als membres del Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- De conformitat amb la partida 132 15100 del pressupost municipal per l'exercici 2019,
es determina que la quantitat global destinada a l'assignació de gratificacions extraordinàries als
agents de policia local serà de 1.500 euros.
SEGON.- De conformitat amb la partida 929 15100 del pressupost municipal per l'exercici 2019,
es determina que la quantitat global destinada a l'assignació d'hores extres per a peó i oficial de la
brigada municipal, serà de 1.500 euros.
TERCER.- Aprovar que com a gratificació extraordinària als agents de la policia municipal serà la
següent:
Agent:
Normals Diürnes a 18€/hora
Festives o nocturnes a 20€/hora
Festives i nocturnes a 22,5 €/hora
Sens perjudici dels límits establerts a l'apartat primer de les condicions jurídiques de l'informe
emès per la secretària accidental que consta literalment en aquesta resolució.
Aquest acord deroga l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2009 en virtut del
principi de llei la posterior deroga a l’anterior.
QUART.- Aprovar que com a quantificació d'hores extres serà la següent:
- Per categoria Peó de brigada:
Hora extra normal: 10€/hora
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Dissabtes: 12,50€/hora
Diumenges i festius: 15€/hora
- Per categoria Oficial de brigada:
Hora extra normal: 13€/hora
Dissabtes: 18€/hora
Diumenges i festius: 20€/hora
Sens perjudici dels límits establerts a l'apartat primer de les condicions jurídiques de l'informe
emès per la secretària accidental que consta literalment en aquesta resolució.
CINQUÈ.- Instar als membres de la mesa de negociació a fi que negociïn, i posteriorment l'òrgan
competent proposi a aquest plenari l'aprovació dels criteris als quals s'ha de subjectar l'assignació
individual dels serveis extraordinaris, i preus hores extres; i quan caldrà procedir a la compensació
dels mateixos, amb els equivalents pertinents.
SISÈ.- Notificar el present acord a l'alcaldia i regidors de les àrees competents.
SETÈ.- Notificar el present acord als membres de la mesa general de negociació, on ja hi ha
inclosos els representants sindicals.«=
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (13): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó
Margarit; Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas, Josep Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU
(5): Pere Espinet Coll , Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i Ernest
Luz Aurich i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : -

4.
TEMA: Donar compte de l’aprovació del conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva
i l’Ajuntament d’Anglès, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa
Treball i Formació, per a la seva ratificació.

Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
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=» Antecedents de fet
Vist el Decret número 149 , que literalment diu:
«DECRET D’ALCALDIA
ASSUMPTE: Aprovació del conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament
d’Anglès, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa TREBALL I
FORMACIÓ (RESOLUCIÓ TSF/2265/2018).
Antecedents:
1.- Vista la proposta de Conveni amb el Consell Comarcal de la Selva, presentat per registre d’entrada
número E2019010393 de data 13 de febrer de 2019 i els corresponents annexes del conveni
presentats amb RE E2019010545 de data 21 de febrer de 2019, que literalment diu:
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i L’AJUNTAMENT d’ANGLÈS
PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIO (RESOLUCIÓ TSF/2265/2018).
Santa Coloma de Farners,
REUNITS:
D’una part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva, en virtut de
les facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós de la Llei d’organització comarcal.
De l’altra part, el Sr/a. Astrid Desset Desset, alcalde/essa de l’Ajuntament d’Anglès, en virtut de les
facultats de representació que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
MANIFESTEN:
I.

En data 8 d’octubre de 2018, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va publicar
al Diari Oficial de la Generalitat la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre
la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i
Formació.

II.

El Programa Treball i Formació té com a finalitat afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades mitjançant la realització de tres tipus d’accions: accions d’experiència laboral, accions formatives, accions de coordinació i prospecció d’empreses.

III.

El 23 d’octubre de 2018, el Consell Comarcal de la Selva va presentar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, una sol·licitud de subvenció per a la realització del Programa Treball i
Formació a la comarca de la Selva i en data 14 de desembre de 2018, va rebre resolució
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favorable per a la realització del programa.
IV.

L’Ajuntament d’Anglès ha presentat al Consell Comarcal de la Selva un projecte d’interès públic per desenvolupar les accions d’experiència laboral i de pràctica professional de les persones participants al Programa.

V.

Els programes que comporten una experiència professional, es desenvolupen en un entorn
real de treball, permeten la qualificació per a la inserció laboral i donen resposta a les necessitats de les persones que formen part de col·lectius que, de manera conjuntural o estructural,
presenten especials dificultats d'inserció laboral, bé sigui pel temps que porten en situació
d'atur, pel seu escàs nivell de qualificació, per la manca d'experiència professional o per una
combinació de tots aquests factors.

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest conveni que subscriuen
amb les següents,
CLÀUSULES:
Primera. Objecte
Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament d’Anglès té per objecte establir les
condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la realització d’accions d’experiència laboral
i pràctica professional en el marc del Programa Treball i Formació 2018.
Segona. Compromisos de les parts
I.

El Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva ha contractat 50 treballadors/es, d’acord amb la Resolució d’atorgament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per la realització d’accions d’experiència laboral
als projectes següents:
-

PROJECTE
PROJECTE
PROJECTE
PROJECTE

1: REsilva: vetlla espais naturals
2: Recuperació d’espais públics per a millorar la qualitat de vida ciutadana
3: Espais verds ecoeficients
5: En companyia

El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà d’una manera centralitzada les accions formatives
corresponents als participants al Programa Treball i Formació i contractarà una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per a les persones participants, que abastarà tot el període d’execució de
la formació, a més de les incidències in itinere.
El Consell Comarcal de la Selva organitzarà brigades de quatre treballadors/es per desenvolupar els
projectes d’interès socials 1, 2 i 3, presentats pels ajuntaments, amb l’objectiu de facilitar les accions d’experiència laboral i pràctiques professionals previstes als programa.
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El Consell Comarcal de la Selva proporcionarà, a cada treballador/a, l’equip de protecció individual
(EPI) necessari per desenvolupar les tasques assignades. Així com una formació específica, necessària per l’ús de la maquinària cedida per l’ajuntament en el desenvolupament dels projectes 1, 2 i
3.
El Consell Comarcal de la Selva executarà el projecte que fonamenta la concessió de la subvenció i
justificarà davant l’òrgan concedent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el compliment dels
requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció.
II.

L’entitat local

L’Ajuntament d’Anglès delega al Consell Comarcal de la Selva les competències municipals corresponents al desenvolupament i execució de les accions d’experiència laboral que es realitzaran en el
seu municipi, en el marc del Programa Treball i Formació (Resolució TSF/2265/2018), i que s’especifiquen a l’annex d’aquest conveni.
L’Ajuntament d’Anglès incorporarà el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar la coordinació i el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar.
L’Ajuntament d’Anglès no podrà fer una reassignació de tasques al treballador/a que no estiguin
relacionades amb el lloc de treball i establertes en el projecte.
L’Ajuntament d’Anglès s’ha de comprometre a col·laborar en matèria de prevenció de riscos laborals
facilitant la informació que el Consell Comarcal de la Selva li sol·liciti per la coordinació d’activitats
empresarials.
L’Ajuntament d’Anglès haurà d’emetre un acta autoritzant al Consell Comarcal de la Selva que els
seus treballadors puguin manipular vehicles, maquinària i eines especials de la seva titularitat.
L’Ajuntament d’Anglès es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa. Aquestes despeses s’hauran de concretar en un annex al conveni i es calcularan, en funció dels projectes
presentats i en base als imports següents:
PROJECTE 1: REsilva: vetlla espais naturals, on es realitzaran tasques de conservació, millora
d’espais naturals (lleres, franges perimetrals, parcel·les interiors) i d’infraestructures municipals
per a la protecció d’incendis.
o Brigada de quatre persones: 100 euros/dia (*)
PROJECTE 2: Recuperació d’espais públics per a millorar la qualitat de vida ciutadana , on es
rehabilitaran i adequaran espais i equipaments públics degradats i es treballarà en la millora de
la seva eficiència energètica.
o Brigada de quatre persones: 100 euros/dia (*)
PROJECTE 3: Espais verds ecoeficients, on es faran actuacions d’arranjaments d’espais verds per
al servei de la comunitat.
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o Brigada de quatre persones: 100 euros/dia (*)
(*) Només es facturaran els dies reals treballats pel nombre de treballadors/es participants
cada brigada

a

PROJECTE 5: “En companyia”, on es realitzaran serveis de proximitat i atenció a les persones,
detecció i seguiment de persones vulnerables que no tenen un grau de dependència certificada.
o Un/a treballador/a durant 11 mesos: 1.860 euros/període, més quilometratge pels
desplaçaments entre domicilis.
L’Ajuntament d’Anglès aportarà la maquinària, les eines, els vehicles i material necessari per desenvolupar els projectes presentats.
L’Ajuntament d’Anglès se sotmetrà a les actuacions de control que el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya consideri necessàries, a les de control efectuades pels organismes competents de l’administració autonòmica, estatal i comunitària i a les verificacions sobre el terreny per tal de comprovar
l’efectiva realització de l’activitat subvencionada.
Tercera. Clàusules finals.
Aquest conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació final de les despeses
relatives a la realització de l’acció del conveni. No obstant això, es pot extingir pel mutu dissens o
per denúncia de qualsevol de les dues parts, basada en l’incompliment de qualsevol de les seves
clàusules.
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest
conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat
de Girona.
I, en prova de conformitat, les dues parts signen aquest document, assistits pel secretari del Consell
Comarcal de la Selva.
Consell Comarcal de la Selva
Salvador Balliu i Torroella
President

Ajuntament d’Anglès
Astrid Desset Desset
Alcalde/essa

Consell Comarcal de la Selva
Francesc Xavier Hernàndez Corominas
Secretari

Ajuntament d’Anglès
Eugènia Iglèsias Berini
Secretària accidental»=

Annexes
-

PROJECTE 1: REsilva: vetlla espais naturals
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-

PROJECTE 2: Recuperació d’espais públics per a millorar la qualitat de vida ciutadana
PROJECTE 3: Espais verds ecoeficients
PROJECTE 5: En companyia
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Vist l’informe emès per la interventora de data 21 de febrer de 2019
Vist l’informe jurídic de la secretària accidental de data 22 de febrer de 2019.
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2.- Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa
genèrica del Ple en sessió del dia 7 de març de 2019.
Fonaments de dret
Primer.- Articles del 47 al 53 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.
Segon.- Articles 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Tercer.- Òrgan competent:
3.1 Pel que fa a l'òrgan competent per a la seva aprovació, si bé no apareix de forma expressa en
les competències l'article 42.2.h) de la LBRL estableix que són competència del Ple la
transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación
de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que
por ley se impongan obligatoriamente.
3.2 L'article 309 del ROAS determina que per a l'aprovació de les clàusules d'un conveni en el que
hi hagi transferència de funcions o d'activitats a altres administracions públiques per mitjà de
conveni, l'acord s'ha d'adoptar per majoria absoluta del nombre legal dels membres de la
corporació, per la qual cosa i a sensu contrario, en la resta de casos regiria la majoria simple, que
només el predica de l'òrgan plenari.
3.3 .- L’Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local:
1. L'alcalde és el president de la Corporació i ostenta les atribucions següents:
k) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries
de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència,
en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera
sessió que celebri per a la seva ratificació.
3.4.- D'acord amb el Decret 19 de juny de 2015 que es va donar compte al plenari de data 23 de
juny de 2015, la Junta de Govern Local d'Anglès té les següents competències:
.../... Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials,
i els contractes privats quan el seu import sigui superior als 2001 euros i no superi el 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre
que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Per tot això exposat i d’acord amb les competències que m’han estat atribuïdes
RESOLC:
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Primer.- Aprovar per raons d’urgència el conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva
i l’Ajuntament d'Anglès, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa
treball i formació (RESOLUCIÓ TSF/2265/2018).
Segon.- Facultar a l'alcaldessa perquè en nom i representació d'aquesta corporació, pugui
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l'efectivitat del present acord.
Tercer.- Avocar en aquest acte la delegació efectuada a la Junta de Govern Local als efectes de
l’aprovació de la despesa.
Quart.- Aprovar la despesa per import de 8.860,00 € a la partida 241 46503 de Conveni C. Comarcal
Treball i Formació, per vinculació jurídica.
Cinquè.- Donar compte del punt primer d’aquest decret en la primera sessió que celebri per a la seva
ratificació.
Sisè.- Donar trasllat del present acord juntament amb una còpia del conveni a la DGAL.
Setè.- Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2019.
Vuitè.- Notificar-ho al Consell Comarcal de la Selva i al Departament Municipal d'intervenció pel seu
coneixement i efectes »

Proposta de resolució
Per tot l’exposat es proposa als membres del Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- RATIFICAR el DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 149 DE 22 DE FEBRER DE 2019 de proposta
d’provació del conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament d’Anglès,
per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa TREBALL I FORMACIÓ
(RESOLUCIÓ TSF/2265/2018).«=
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (13): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó
Margarit; Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas, Josep Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU
(5): Pere Espinet Coll , Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i Ernest
Luz Aurich i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : -
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5.
TEMA: Donar compte de les execucions trimestrals 4t trimestre 2018 LO 2/2012.

Es dona compte al Ple del present document, i els regidors en resten assabentats.
6.TEMA: Donar compte del informes trimestrals del 4t Trimestre de 2018 de la Llei Morositat i Període
Mitjà de pagaments.

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

I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el Presidenta, Sra. Astrid Desset Desset, aixeca la sessió
a l'hora esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària accidental, en dono fe.

Presidenta

La secretària accidental,

Astrid Desset Desset

Eugènia Iglesias Berini
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