ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 2 D’ABRIL DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 2 d’abril de 2019
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:40 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Astrid Desset Desset, Alcaldessa
Josep Casadella Turon, 1r Tinent Alcalde
Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent Alcalde
Antoni Franco Caballe, 3r Tinent Alcalde
David Bohigas Vilalta, Regidor
Marta Triado Margarit, Regidor
Neus Moragas Fontané, Regidora
Sergi Sau Riera, Regidor
Pere Espinet Coll, Regidor
Esteve Callis Prat, Regidor
Anna Carrillo Oriol, Regidor
Montserrat Garriga Gimbernat, Regidora
Amb veu i sense vot:
Leonor Martinez Lacambra, Interventora
Sandra Pinos Martinez, Secretària
Han excusat la seva absència:
Ernesto Luz Aurich, Regidor
Desenvolupament de la sessió:
Un cop a secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- Aprovació de les actes de les sessions
Un cop llegides les actes números 1 i 2, de 29 de gener i 7 de març de 2019,
respectivament, s'aproven per unanimitat dels presents.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:

El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Les del 29 de gener i del 7 de març del 2019, que han estat a la vostre disposició i si
us sembla bé les aprovarem.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas
Vilalta i Marta Triadó Margarit; Anglès2015-2019 (3): Jordi Pibernat Casas, Josep
Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (4): Pere Espinet Coll, Esteve Callis
Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : 2.0.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria
S'informa que han estat a la disposició dels regidors els decrets dictats per l'Alcaldia
des de l'ultima convocatòria, del número 33 al 291 de 2019.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El número concret del decret, no el sé, és aquell que fa referència als tangs de gas a
la zona industrial de gas. Es posen o no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
De moment Naturgi ha presentat que no volia continuar endavant. No sé si és aquest
punt perquè hi han diverses coses.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Fa referència que després d'un primer contacte ho deixen. Fa referència a això, sí.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Te'n donaré còpia.
3.0.- Sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions de les Corts
Generals de 28 d'abril de 2019.
Es procedeix a realitzar el sorteig i el resultat figura a l’expedient d’aquest Ple com a
document annex.
4.0.- Modificació pressupost n 3, per crèdit extraordinaria IVA Burés
Títol:
Modificació pressupost n 3, per crèdit extraordinària IVA Burés
Text:

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 3/2019 per crèdit extraordinari,
Atès que s’ha produït en la liquidació del pressupost 2018 un romanent de tresoreria
positiu per import de de 1.166.092,87€, dels quals 774.130,04€ corresponen al
superàvit.
Vist que l’Ajuntament ha de procedir a reconèixer pressupostàriament l’IVA de la
Burés que en el moment de la compra de les Naus es va pagar, i es va considerar
extrapressupostari, creient que es recuperaria l’import.
Atès que a finals del 2017 l’ajuntament va rebre la sentència del TEAC, que estableix
que no procedia el seu pagament, i que tampoc pot procedir l’Administració
Tributària a la devolució d’ingrés indegut, donat que aquest IVA no va ser ingressat
per la part venedora, cal procedir a la regularització dels extrapressupostaris,
corresponent a reconèixer la despesa a pressupost, i efectuar el seu pagament per
compensació contra el pendent d’ingrés del no pressupostari.
Vist que l’import ascendeix a 480.000€ i vist l’informe 1/2019, de la Intervenció, que
estableix que caldrà procedir a incorporar-lo al pressupost amb càrrec a la part del
romanent del superàvit, donat que es correspon amb una OPA (OPERACIÓ PENDENT
D’APLICAR AL PRESSUPOST) al tancament de l’exercici 2018.
Vist que per formalitzar la despesa ha significat haver de carregar aquesta despesa
al compte 413 al tancament del 2018, que fa referència a aquelles obligacions
sense consignació pressupostària, i per tant que correspon imputar-la al Pressupost
vigent,
Atès que l’aplicació pressupostària que correspon imputar la despesa és “933
62200” , i no existeix en el Pressupost 2019, correspon efectuar una modificació de
pressupost, per crèdit extraordinari, amb càrrec al Romanent de Tresoreria per
despeses generals, que és el que correspondria segons la DA 16 de la LO 2/2012,
que obliga a destinar el superàvit a atendre aquelles despeses pendents d’aplicar al
Pressupost, que és el cas d’aquest IVA.
Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la
possibilitat de dur a terme expedients de modificació per crèdit extraordinari.
Atès que l’article 60.2 del RD 500/90 de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
de Pressupostos estableix que correspondrà al Ple de l’Entitat el reconeixement
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària,
Vist l’informe favorable de la Intervenció 5/2019,
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que

l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament
per majoria simple, es proposa als membres del Ple l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2019 per crèdit
extraordinari número 3/2019, dins el Pressupost, el qual a nivell de capítols és el
següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 480.000,00
Les anteriors despeses es financen a partir de la següent font de finançament:
CAPÍTOL 8 ROMANENT TRES.DES.DESP.GENERALS 480.000,00
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."
TERCER.- Aprovar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 480.000,00€,
corresponent a l’import suportat de l’IVA de l’adquisició de les Naus Burés, d’acord
amb la sentència del TEAC i Condicionar la seva eficàcia a l’aprovació definitiva de la
modificació de pressupost.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas.
En aquest cas és una modificació de crèdit per incorporar o per definitivament tancar
el tema de l’I.V.A de la Burés. Fruït de la situació romanent de tresoreria d'aquest any
que ha estat 1.166.000 € i 774.000 € i escaig, han estat de superàvit i com que
l'Ajuntament ha de procedir a reconèixer pressupostàriament l'I.V.A. de la Burés, en
el moment en que es varen comprar les naus i es varen pagar i és va considerar
extra-pressupostari creien que és recuperaria l'import. A finals de 2017, vàrem rebre
la sentència del T.E.C. que estableix que s'ha de procedir al seu pagament i que
tampoc pot precedir l'administració tributària a la devolució d'aquest ingrés indegut,
atès que aquest I.V.A. no va ser ingressat per la part venedora. Doncs, cal procedir a
la regularització dels extra-pressupostaris i per fer-ho fem aquesta proposta. L'import
d'aquest I.V.A. ha de ser de 480.000 €. La intervenció ha fet un informe a favor

d'aquest tema i aleshores cal incorporar-ho al pressupost a càrrec del romanent del
superàvit atès que és correspon a una operació pendent d'aplicar a pressupost en el
tancament d'exercici del 2018.
Fruit de tot això el que proposem és, primer aprovar aquesta modificació
pressupostària de cares al 2019 amb un crèdit extraordinari nº3 -2019 dins el
pressupost hi aniria a suplement de crèdit en el capítol 6 de inversions reals els
480.000 € que en aquest cas és el valor de les naus Burés i aquestes despeses es
financen a càrrec del romanent de tresoreria de despeses generals de 480.000 €.
També a l'ordre dels acords s'ha d'exposar aquesta modificació amb un termini de 15
dies, un edicte del B.O.P i aprovar la despesa i reconèixer la obligació per import de
480.000 €. corresponent a l'import suportat de l'I.V.A. en la adquisició de les naus
Burés, d'acord amb la sentència del T.E.C i condicionar la seva eficàcia a l'aprovació
definitiva de la modificació de pressupost. Dir-vos també que en l'import de superàvit
i de romanent del 2018 ve desdotat perquè aquesta xifra ja estava dotada i després
la vàrem desdotar per tal que definitivament es pogués tancar això, després de la
sentència del T.E.C.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Només una cosa, deixar per que es faci aquesta modificació per quan arribí el
moment i s'aclareixi tot el tema de la Burés i com ha anat i deixat d'anar és podrà
reclamar a algú això?
Pren la paraula la senyora interventora:
Bé, ja està, al Tribunal de Comptes ja és va fer reclamació, però aquí estava prescrit
quan és va entrar. El que passa que tenim un altre tema, al Jutjat d'Instrucció. Jo ja he
deixat constància que segueix si alguna vegada és desservís seria un ingrés que
tindria l'Ajuntament.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Podria tornar a ser reclamat, no?.
Pren la paraula la senyora interventora:
No, és que ja està en vies.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Un altre dia diríem....
Pren la paraula la senyora interventora:
Sí, però via Tribunal de Comptes no!
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No, no, ja, ja.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Aquesta quantitat va, tot i que la esperança és molt baixa de recuperació per pagar el
deute pendent de Buretex, que és sobre l'Ajuntament però en aquest cas les
probabilitats son molt baixes de poder-ho recuperar.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Alguna aportació?
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents

A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas
Vilalta i Marta Triadó Margarit; Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas, Josep Casadellà
Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (4): Pere Espinet Coll, Esteve Callis Prat,
Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : 5.0.- Rectificació d'error material al catàleg de llocs de treball
Títol:
Rectificació d'error material al catàleg de llocs de treball
Text:
Vist l’expedient d’actualització del catàleg de llocs de treball aprovat pel Ple en el mes
de gener de 2019.
Atès que s’han detectat els següents errors materials:
Lloc de treball
Netejadora

Complement específic aprovat
237,99€

Complement específic correcte
351,22€

Lloc de treball
Complement destí aprovat
Aux. Admva esports jornada red
178,16€

Complement destí correcte
220,80

Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estableix que “Les
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”,
Es proposa l’adopció dels següents acords.
PRIMER.-Rectificar el complement específic aprovat pel lloc de treball de Netejadora.
On diu 237,99€, ha de dir 351,22€.
SEGON.- Rectificar el complement de destí aprovat pel lloc de treball d’Aux. Admva.
D’esports jornada reduïda. On diu 178,16 ha de dir 220,80€.
TERCER.- Incorporar el present acord a l’expedient del Pressupost 2019 als efectes
que correspongui.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents

A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas
Vilalta i Marta Triadó Margarit; Anglès2015-2019 (3): Jordi Pibernat Casas, Josep
Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (4): Pere Espinet Coll , Esteve Callis
Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : INTERVENCIÓ:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Al gener vàrem aprovar el catàleg per als llocs de treball pel 2019, però
posteriorment s'han detectat dos errors que cal esmenar i concretament són, uns
complements específics per la netejadora i el lloc de treball de la auxiliar
administrativa d'esports . El complement específic aprovat per al lloc de netejadora
era de 337, 99 i ha de ser 351,22 i en el cas de la auxiliar administrativa de la zona
esportiva hi havia 178,16 però ha de ser 220,80, són complements anuals.
La part que es proposa al ple simplement és aprovar aquesta rectificació i incorporar
al pressupost aquests acords.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Tal com vàreu exposar en la Junta de Portaveus, és la rectificació d'aquest error
material.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí.
6.0.- Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 3 del POUM d'Anglès,
"instal·lacions de la Impremta Pagès"
Títol:
Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 3 del POUM d'Anglès,
"instal·lacions de la Impremta Pagès"
Text:
Antecedents
1.- El document de la modificació puntual nº 3 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal -POUM- d’Anglès, va ser aprovat inicialment mitjançant acord del Ple de
data 10 d’abril de 2018, i sotmès al tràmit d’informació pública per termini d’un
mes, a comptar des del dia següent al de publicació del corresponent anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Girona nº 82, de data 27 d’abril de 2018, al diari El
Punt Avui de data 26 d’abril de 2018, al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, i a la
pàgina web municipal.
2.- Així mateix, després de l’aprovació inicial de l’esmentat instrument, es van
sol·licitar els següents informes sectorials:

 Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General d’infraestructures
de mobilitat, secció de transport públic i mobilitat.
 Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General d’Infraestructures
de mobilitat, Secció de planejament i disseny.
 Departament de Territori i Sostenibilitat, oficina territorial d’acció i avaluació
ambiental.
 Departament d’Empresa i Coneixement, Servei de Seguretat Industrial,
automòbils i meteorologia.
 Departament d’Interior, Direcció General de Prevenció, extinció d’incendis i
salvaments.
 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 Agència Catalana de l’Aigua
S’han presentat els següents informes sectorials, als qual s’ha donat resposta en el
propi document de la modificació, en el sentit indicat en l’informe de l’equip redactor
de data 4 de març de 2019 tal com segueix:
2.1. DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT - SERVEI DE SEGURETAT
INDUSTRIAL, AUTOMÒBILS I METROLOGIA Informe de 30 d’abril de 2018. (RE: 1605
de 2/5/2018)
La Secció de Seguretat industrials ha emès un informe favorable sense condicions.
2.2 DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT - OFICINA TERRITORIAL D’ACCIÓ
I AVALUACIÓ AMBIENTAL Informe de 26 d’abril de 2018. (RE: 1623 de 3/5/2018)
L’OTAAG emet informe favorable sense condicions.
2.3 DEPARTAMENT D’INTERIOR - DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ
D’INCENDIS I SALVAMENTS Informe de 4 de maig de 2018. (RE: 3347 de
7/09/2018)
La Direcció General de prevenció, extinció d’incendis i salvaments ha emès un
informe favorable. En el referit informe es va una relació de condicionants normatius
que ha de complir el planejament com són:
a) La disponibilitat d’hidrants per a incendis. En el sector hi haurà una xarxa
d’hidrants.
b) Les condicions d’entorn i d’accessibilitat per a bombers. En aquest sector haurà de
preveure’s que la única via d’accés disposi d’un cul de sac circular de 12,50 metres
de radi.
c) La franja de protecció respecte de la forest. El sector haurà de disposar d’una
franja perimetral de protecció de 25 metres.
d) Ubicació no permeses per a establiments industrials i d’emmagatzematge en
funció de la càrrega de foc.
Resposta:
a) S’incorpora aquesta prescripció a l’apartat 5) de l’article 246.bis de les Normes
Urbanístiques del POUM.

b) L’ordenació proposada per aquesta MP-POUM ja incorpora aquesta condició.
c) S’incorpora aquesta prescripció a l’apartat 5) de l’article 246.bis de les Normes
Urbanístiques del POUM.
d) La càrrega de foc s’haurà de justificar en el tràmit d’autorització municipal de
l’activitat.
2.4 AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA Informe de 15 d’octubre de 2018.
L’ACA emet un informe favorable sense condicions.
2.5 INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA - Informe de 14 de maig de
2018. (RE: 1865 de 17/5/2018)
L’ICGC informa que l’àmbit no està afectat per cap jaciment paleontològic o punt
d’interès geològic, i que no és necessari l’elaboració d’un estudi de riscos geològics
complementari.
2.6 DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT - DIRECCIÓ GENERAL
D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT SECCIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT Informe de 24 de gener de 2019. (RE: 10037 de 28/01/2019):
La Secció de Transport públic i mobilitat de la Direcció General d’infraestructures
emet un informe favorable condicionat al compliment de les següents mancances:
a) El disseny dels carrers del sector s’hauran d’ajustar a la normativa vigent
d’accessibilitat.
b) Si els carrers del sector no disposen de voreres i els vianants han de compartir
l’espai amb els vehicles, aquests vials seran definits com a carrers de
convivència i formalitzar aquesta realitat limitant la velocitat dels vehicles a
20km/h
Resposta:
S’incorpora aquestes prescripcions a l’apartat 5) de l’article 246.bis de les Normes
Urbanístiques del POUM.
2.7 DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, DIRECCIÓ GENERAL
D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT SECCIÓ DE PLANEJAMENT I DISSENY - Informe
de 6 de febrer de 2019 (RE:10586/26.02.2018)
La Secció de Planejament i Disseny de la Direcció General d’infraestructures emet un
informe favorable sense condicions. L’informe assenyala la nova línia d’edificació
que afecta al sector PPU-07 que s’incorpora en els plànols d’ordenació i a l’apartat
2.2 de la Memòria d’Ordenació.
3.- Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
4.- En data 4 de març de 2019 i RE 10666 Fco. Javier Canosa Magret, arquitecte
redactor del document, ha presentat el document de la modificació puntual
incorporant les prescripcions dels informes sectorials, així com l’informe del resultat
de les al·legacions i informes emesos durant el tràmit d’informació pública.
5.- Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics i jurídics en data 21 de març de
2019.

6.- Vist l’informe favorable de la Secretaria i de la Intervenció municipals.
Fonaments de Dret
L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és el Ple, de conformitat amb
allò previst als articles 22.2.c) i 47.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, i l’article 52.2.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Resolució
Per tot l’exposat, es proposa al Ple el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual número 3 del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal d’Anglès, referent a les instal·lacions de la
Impremta Pagès. CVE: ab94ce79-bc7e-45ff-abce-1bce-1b30d7f6baf8 Document
signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a
través del codi de verificació electrònica (CVE).
Segon.- Trametre l’expedient de modificació puntual degudament diligenciat a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.
Tercer. Publicar l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb
allò establert en l’article 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en la redacció donada per la Llei
3/2012, de 22 de febrer.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas
Vilalta i Marta Triadó Margarit; Anglès2015-2019 (3): Jordi Pibernat Casas, Josep
Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (4): Pere Espinet Coll , Esteve Callis
Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
És una modificació puntual que vàrem iniciar el 10 d'abril del 2018 . Es varen
sol·licitar els següents informes sectorials al departament de Territori Mobilitat,
concretament el de Transport Públic i Mobilitat, un altre de Planejament i Disseny i
un altre de Relació Ambiental. Al departament d'Empresa i Coneixement l'informe de

Seguretat Industrial. Al departament d'Interior, l'informe sobre Seguretat i Previsió
d'Incendis i també vàrem demanar els informes pertinents al Institut Cartogràfic i
Geològic i a l'A.C.A. Tots han sigut favorables, però en alguns casos varen introduir
una sèrie de condicions a complir i data 4 de març de 2019, l'Arquitecte redactor
d'aquesta modificació a presentació de la Impremta Pagès, va entrar el compliment
d'aquestes condicions que exigien els altres informes. També va entrar el resultat de
les al·legacions i els informes emesos durant el tràmit d'informació pública. En
darrera instància amb data 21 de març de 2019. Els nostres serveis Tècnics i Jurídics
també han emès els informes favorables i finalment secretaria i intervenció també
ho han fet. Per tant com que tot és favorable, ara es proposa aprovar provisionalment
aquesta modificació puntual i trametre-la a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a
la seva aprovació definitiva.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, com més empreses s'instal·lin al poble millor i si podem donar suport a
les que hi han encara millor, també.
7.0.- Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per una expropiació.
Títol:
Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per una expropiació.
Text:
Antecedents de fet
1.- El Ple d’aquest ajuntament de data 29 de gener de 2019, va aprovar inicialment i
va sotmetre a informació pública la relació detallada de béns i drets a expropiar, per
l’execució dels objectius del planejament en matèria d’equipaments del nucli urbà en
l’àmbit de l’Arcada de Can Verdaguer.
2.- Publicats els anuncis corresponents d’informació pública i notificat l’acord plenari
als interessats, s’ha presentat un escrit d’al·legacions al respecte, fora de termini.
3.- Vist l’informe de 26 de març de 2019 que consta a l’expedient segons el qual
“Vist que el termini concedit per a presentar les al·legacions era de 15 dies, l’últim
dia per a presentar-les era el dia 5 de març de 2019. L’escrit d’al·legacions ha estat
presentat en data 11 de març de 2019, àmpliament fora de termini, i procedeix la
seva inadmissió a tràmit.”
4.- Vista l’existència de crèdit adequat i suficient.
Fonaments de dret
1.- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, que en el seu article 8.d) reconeix als

municipis la potestat expropiatòria, dins de les matèries de la seva competència i
que venen assenyalades en els articles 66 i 67.
2.- Els anteriors preceptes troben els seus correlatius homòlegs en la legislació
estatal en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
articles 4.1.d) i 25.
3.- Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, articles 15 a 23 −LEF− i
Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, articles 15 a 24
−REF−.
4.- Vist l’article 208.3 i 212 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme.
Resolució
Vistos, doncs, l’article 8.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles
15 i següents de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i els
concordants del seu Reglament, es proposa als membres del Ple el següent:
ACORD
PRIMER.- INADMETRE A TRÀMIT les al·legacions presentades per Laura Consursy
Zeitune en representació dels subjectes expropiats, per haver-se presentat fora del
termini de 15 dies conferit a l’efecte.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT la relació concreta i individualitzada dels drets
afectats per a l'execució de les determinacions del planejament urbanístic, que a
continuació s'indiquen:
RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DE BÉNS I DRETS AFECTATS:
Finca registral: 4230, llibre 113, foli 49 del Tom 2703 del Registre de la
Propietat de Santa Coloma de Farners.
Referència cadastral: 0252927DG7405S0001RZ
Propietari: Ajuntament d’Anglès
Adreça: carrer d’Avall, 33 d’Anglès
Dret que s’expropia: servitud d’ús de la terrassa del primer pis en favor de la
finca registral 1667.

Titular del dret expropiat: Càndid Casadevall Carreras (50%) i Cristina Navarro
Sidera (50%).
Superfície: 57,28 m2
TERCER.- DECLARAR la necessitat d’ocupar els béns i drets inclosos a la relació
abans aprovada.
QUART.- COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que,
en un termini de 15 dies hàbils des de la notificació d’aquests acords, poden
convenir amb l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació dels esmentats
béns i drets. Si en aquest termini l’Ajuntament no rep cap proposta o bé l’Ajuntament
rebutja les presentades, s’entendrà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per
avinença i continuarà el procediment expropiatori.
CINQUÈ.- DISPOSAR que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets
respecte a l’alienació dels quals no s’hagi aconseguit l’avinença segons l’apartat
anterior, mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents, un cop siguin
ferms aquests acords.
SISÈ.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a les indemnitzacions que
es preveuen a la relació aprovada, per un import de 10.000 euros, amb càrrec a la
partida 933 63206 ”Pla de Barris – Centre Cívic Can Verdaguer” del pressupost
municipal vigent.
SETÈ.- PUBLICAR aquests acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes
municipal i en un dels diaris de major circulació de la província, i que així mateix
siguin notificats personalment als interessats.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas
Vilalta i Marta Triadó Margarit; Anglès2015-2019 (3): Jordi Pibernat Casas, Josep
Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (4): Pere Espinet Coll, Esteve Callis
Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
En el Ple d'aquest Ajuntament del 29 de gener vàrem aprovar inicialment i vàrem
sotmetre a informació pública la relació detallada dels bens i drets a expropiar en
aquest cas és la terrassa de sobre l'arcada de Can Verdaguer. La raó és pels

objectius de planejament en matèria d'equipaments del nucli d'Anglès. Es varen
publicar els anuncis corresponents a informació pública i es va ratificar l'acord del
plenari als interessats. S'ha presentat un escrit d'al·legacions al respecte però fora de
termini. En principi el termini vencia el dia 5 de març de 2019 i l'escrit d'al·legacions
va entrar l'11 de març de 2019, per tant està bastant fora de termini i procedeix la
inadmissió a tràmit per tant hem instal·lat l'existència de crèdit adequat i suficient
per tal de procedir en aquesta expropiació, els acords sotmesos a votació son:
INADMETRE A TRÀMIT les al·legacions presentades per Laura Consursy Zeitune en
representació dels subjectes expropiats, per haver-se presentat fora del termini de 15
dies conferit a l’efecte.
APROVAR DEFINITIVAMENT la relació concreta i individualitzada dels drets afectats
per a l'execució de les determinacions del planejament urbanístic, que a continuació
s'indiquen:
RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DE BÉNS I DRETS AFECTATS:
Finca registral: 4230, llibre 113, foli 49 del Tom 2703 del Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Farners.
Referència cadastral: 0252927DG7405S0001RZ
Propietari: Ajuntament d’Anglès
Adreça: carrer d’Avall, 33 d’Anglès
Dret que s’expropia: servitud d’ús de la terrassa del primer pis en favor de la finca
registral 1667.
Titular del dret expropiat: Càndid Casadevall Carreras (50%) i Cristina Navarro Sidera
(50%).
Superfície: 57,28 m2
DECLARAR la necessitat d’ocupar els béns i drets inclosos a la relació abans
aprovada.
COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, en un
termini de 15 dies hàbils des de la notificació d’aquests acords, poden convenir amb
l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació dels esmentats béns i drets. Si en
aquest termini l’Ajuntament no rep cap proposta o bé l’Ajuntament rebutja les
presentades, s’entendrà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença i
continuarà el procediment expropiatori.

DISPOSAR que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets respecte a
l’alienació dels quals no s’hagi aconseguit l’avinença segons l’apartat anterior,
mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents, un cop siguin ferms
aquests acords.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a les indemnitzacions que es
preveuen a la relació aprovada, per un import de 10.000 euros, amb càrrec a la
partida 933 63206 ”Pla de Barris – Centre Cívic Can Verdaguer” del pressupost
municipal vigent.
PUBLICAR aquests acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes
municipal i en un dels diaris de major circulació de la província, i que així mateix
siguin notificats personalment als interessats.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres en el ple que ha dit en David del 29 de gener vàrem fer un vot d'abstenció
en espera de la exposició pública per veure que deia la gent implicada. Com que hem
vist que aquesta gent implicada no s'acaba d'implicar, ja que l'al·legació la varen
presentar fora de termini, nosaltres en aquest cas la votació la farem a favor.
8.0.- Esmena d'error material del Pla de serveis 2018 del conveni de delegació de
competències en matèria de prevenció d'incendis forestals
Títol:
Esmena d'error material del Pla de serveis 2018 del conveni de delegació de
competències en matèria de prevenció d'incendis forestals
Text:
Antecedents de fet
El Ple de data 10 d’abril de 2018 va aprovar el conveni de amb el Consell Comarcal
de la delegació de competències en matèria de prevenció d’incendis forestals.
El Pla de gestió de servei de les actuacions a realitzar dins la delegació de
competències de l’Ajuntament d’Anglès al Consell Comarcal de la Selva pel 2018,
s’ha detectat un error material:
“On diu:
Ingressos derivats de l’obertura d’un expedient sancionador i de l’execució subsidiària
forçosa:
1a multa coercitiva
€
2a multa coercitiva

€

3a multa coercitiva

€

Rescabalament del cost de l’execució forçosa.

1 €/m2 per parcel·la amb un cost mínim
de 757,58 €/parcel·la

Ha de dir:
1a multa coercitiva

300,00 €

2a multa coercitiva

700,00 €

3a multa coercitiva

1.000,00 €

Rescabalament del cost de l’execució forçosa.
»

1 €/m2 amb un mínim de 1.225,58 €/parcel·la

Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estableix que “Les
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”,
Resolució
L'alcaldessa, Àstrid Desset i Desset, proposa als membres del Ple el següent
ACORD
PRIMER.-Rectificar l’error material
“On diu:
Ingressos derivats de l’obertura d’un expedient sancionador i de l’execució subsidiària
forçosa:
1a multa coercitiva
€
2a multa coercitiva

€

3a multa coercitiva

€

Rescabalament del cost de l’execució forçosa.

1 €/m2 per parcel·la amb un cost mínim
de 757,58 €/parcel·la

Ha de dir:
1a multa coercitiva

300,00 €

2a multa coercitiva

700,00 €

3a multa coercitiva

1.000,00 €

Rescabalament del cost de l’execució forçosa.

1 €/m2 amb un mínim de 1.225,58 €/parcel·la

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Simplement quan es va fer aquest conveni l'apartat de les sancions que s'avien
d'aplicar va sortir en blanc, és a dir, no estaven quantificades i aquí la única cosa que
fem és posar valor a questes sancions que s'hagin de posar als propietaris per no
complir el tema de prevenció d'incendis o de franja perimetral al costat de les seves
propietats davant dels habitatges.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas
Vilalta i Marta Triadó Margarit; Anglès2015-2019 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep
Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (4): Pere Espinet Coll , Esteve Callis
Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : 9.0.- Modificació de les bases del pressupost per ampliar l'import d'una subvenció
nominativa
Títol:
Modificació de les bases del pressupost per ampliar l'import d'una subvenció
nominativa
Text:
Vist l’expedient de modificació de les bases d’execució del Pressupost 2019
Atès l’increment de necessitats d’atenció als ajuts socials a través de Càrites,
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient al Pressupost vigent,
Atès que en l’article 165 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix que les
bases d’execució del pressupost formen part de l’expedient del Pressupost
Vist l’informe favorable de la Intervenció 6/2019,
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que
l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.-Aprovar la modificació de la Base 29.4 de les d’execució del Pressupost 2019,
en el sentit d’incrementar en 2.000€ la subvenció nominativa a Càrites pel concepte
d’Ajuts socials, resultant un total de 7.000€ la quantia definitiva a consignar.
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.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Càritas, des de fa uns anys rep una subvenció per part de l'Ajuntament que fins ara
ha sigut de 5.000 €, però com que hi han més necessitats en el poble, es proposa al
ple d'incrementar aquesta subvenció amb 2.000 € més, per tant passarien a ser
7.000 € per aquest any.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas
Vilalta i Marta Triadó Margarit; Anglès2015-2019 (3): Jordi Pibernat Casas, Josep
Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (4): Pere Espinet Coll , Esteve Callis
Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : 10.0.- Sol·licitud pròrroga per l'exercici 2020 del conveni amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies per la prestació del servei del Centre de Dia
Títol:
Sol·licitud pròrroga per l'exercici 2020 del conveni amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies per la prestació del servei del Centre de Dia
Text:
Antecedents
1.- Vist que en data 7 de juliol de 2015 l'Ajuntament va aprovar en Sessió ordinària
de Ple el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i el Departament de

Benestar Social i Família subrogat pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, per a la prestació del servei del Centre de Dia.
2.- Vist que l'1 de desembre de 2015 aquest Ajuntament va signar el conveni de
col·laboració interadministrativa amb el Departament de Benestar Social i Família de
la Generalitat de Catalunya, per a la prestació del servei del Centre de dia “Molí de
Cuc” per a gent gran depenent, d'aplicació de l'1 de gener fins el dia 31 de desembre
de 2016.
3.- Vist que en data 1 de desembre de 2016 es va signar la pròrroga per l'exercici
2017.
4.- Vist que en data 12 de desembre de 2017 es va signar la pròrroga per l’exercici
2018.
5.- Vist que en data 4 de desembre de 2018 es va signar la pròrroga per l’exercici
2019.
6.- Vist que es necessari signar la pròrroga del conveni per a la prestació durant l'any
2020 d'acord amb les instruccions rebudes del Servei de Recursos Aliens de la
Direcció General de la Protecció Social.

Fonaments de dret
1.- Article 47 de la LLei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic de les
administracions públiques.
2.- L'Article 41 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, dels Serveis Socials.
3.- 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.

Proposta de resolució
El/la regidor/a de l'Àrea de Benestar Social, Marta Triadó Margarit, proposa als
membres del Ple els següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar, a la Direcció General de Protecció Social del Departament de
Treball, Afers Social i Famílies, la pròrroga del conveni de col·laboració per a la
prestació del servei de 15 places del Centre de Dia, des de l'1 de gener fins el 31 de
desembre de 2020.
Segon- Autoritzar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris per
a la consecució del present acord.

Tercer.- Comunicar-ho al servei de Recursos Aliens de la Direcció General de Protecció
Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i als serveis municipals
d'Intervenció.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Pel manteniment del Centre de Dia, hi ha signat un conveni, amb departament de
Treball, Afers Socials i Famílies que s'ha de renovar la prorroga cada any i ara
aprovaríem la prorroga per l'any 2020 .
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents
A favor (12): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas
Vilalta i Marta Triadó Margarit; Anglès2015-2019 (3): Jordi Pibernat Casas, Josep
Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (4): Pere Espinet Coll , Esteve Callis
Prat, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : 11.0.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. TFC, membre
grup municipal CiU.
Títol:
Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. TFC, membre grup
municipal CiU.
Atès l'escrit de renúncia al càrrec de Regidor subscrit pel Sr. Antoni Franco Caballé
presentat per registre d'entrada amb el nº E2019011040 i data 26 de març de 2017
en virtut del qual es posen de manifest les raons que l'han dut a formalitzar la
renúncia voluntària al càrrec.
Atès que el Sr. Antoni Franco Caballé, Regidor d'aquest Ajuntament, va prendre
possessió d'aquest càrrec el dia 13 de juny de 2015 després de les eleccions locals
celebrades el dia 24 de maig de 2015.
En compliment dels articles 9.4 del RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s'aprova el ROF, i art.182 de la LO 5/1985, de 19 de juny, LOREG, es proposa al Ple
de la Corporació l'adopció del següent:

Resolució

Per tot l’exposat, es proposa als membres del Ple el següent
ACORD:
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament
presentat pel Sr. Antoni Franco Caballé.
SEGON.- Trametre certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central juntament
amb la còpia de l'escrit de renúncia i indicació de que la persona a la qual correspon
cobrir la vacant, a judici d'aquesta Corporació, és el Sr. Albert Roura Ferrer, següent
de la mateixa llista que el renunciant, i sol·licitant a la Junta que remeti la
corresponent credencial per tal que pugui prendre possessió del seu càrrec
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Prenc aquesta decisió perquè crec que ha finalitzat una etapa i considero que ha
arribat el moment de fer el relleu encara que només faltin dos mesos per acabar la
legislatura. També cal dir que han augmentat les diferències entre la meva persona i
l'actual equip de govern. Per a mi sempre ha estat més important els valors de les
persones que els valors polítics. Mai he tingut cap aspiració política de ser numero 2
o 3 o tenir algun càrrec rellevant a la administració. Només m'ha interessat millorar
la organització rendibilitat de les regidories que he gestionat, hi he posat el meu gra
de sorra per donar una millor imatge al nostre poble.
Agraeixo la oportunitat que se m'ha ofert de treballar a l'equip de govern per intentar
de millorar el benestar dels ciutadans del poble d'Anglès, com també agraeixo als
grups de l'oposició el tracta rebut durant aquests quatre anys. Vull també remarcar la
professionalitat i la estima que he rebut per part de tot el personal de l'Ajuntament
en especial a en Quim de la Brigada i al departament d'Urbanisme i per últim vull
agrair tant el suport dels meus fills Mireia i Sergi com el suport incondicional de la
meva dona Montse que és la que més ha patit la meva estada a la política. Moltes
gràcies, ha estat un plaer i molta salut a tots.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Voldria afegir que et donem les gràcies de tot l'equip de Govern i jo personalment
també, se't troba a faltar tal com t'he dit abans.
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Gràcies.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Si en algun moment t’he decebut que sé que és així et demano disculpes. És cert que
he pres una decisió pensant en el poble i no en temes personals, però tot i així et

trobo a faltar i admiro molt la feina que has fet, t'estem agraïts, bé has marcat
empremta. Gràcies Toni.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup, ja sap en Toni que pensem diferent, hem tingut alguna enganxada.
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Alguna..?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Però sempre que fèiem reunions a casa meva o a casa de l'Esteve, dèiem que era un
pencaire nat. Vull dir que era un nano que sempre el podies trobar al matí a qualsevol
lloc i a la tarda a un altre lloc, encara que sempre hem tingut enfrontaments que
estan dins la política. Vull agrair-te l'esforç que has fet i el que has tingut que
aguantar perquè, també li havia passat al regidor anterior. Has tingut que aguantar
molta pressió de la gent hi és una cosa que marca molt i més la teva regidoria. Et
dono les gràcies Toni, jo i el meu grup, sincerament.
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
Gràcies i gràcies per adorar-me.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, tampoc és això!
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
M'has fet més jove.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
A, bé!
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Em sap greu ser la nota discordant, però, molt boniques han quedat les paraules d'en
Pere, i el que fan córrer pel poble no té nom. Si m'assabento de qui ha sortit ja
tindran la denúncia corresponent res més.
12.0.- Donar compte del decret 262 d'aprovació de liquidació del pressupost 2018.
Títol:
Donar compte del decret 262 d'aprovació de liquidació del pressupost 2018.
Text:

Antecedents de fet
Vist el decret 262 de 19 de març de 2019, que literalment diu :
« DECRET
Identificació de l’expedient:
Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018
Antecedents de fet:
Primer.- ATÈS, que per la Intervenció ha estat format l’expedient de liquidació del
Pressupost General de l’exercici de 2018, de conformitat amb el que preveu el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, de 5 de març, i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Segon.- Vistos els informes d’Intervenció 1/2019 i 2/2019
Fonaments de dret:
Primer.- Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, de 5 de març, i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril
Segon.- És facultat d’aquesta Alcaldia, a tenor del què disposa l’article 90 del Reial
Decret 500/1990, l’aprovació d’aquest tipus d’expedient, havent estat emès el
preceptiu informe per la Intervenció Municipal.
Resolució
Per tot això exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc conferides,
RESOLC
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost General d’aquest Ajuntament
corresponent a l’exercici de 2018, conforme al següent detall del resultat
pressupostari i del romanent de tresoreria:
RESULTAT
PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACION AJUSTAME RESULTAT
S
NTS
PRESSUPOST
RECONEGUD
ARI
ES NETES

5.105.979,62 3.596.563,3
7

1.509.416,25

b. Altres operacions no
financeres
1. TOTAL OPERACIONS NO
FINANCERES (a+b)
c. Actius financers
d. Passius financers
2. TOTAL OPERACIONS
FINANCERES (c+d)
I.
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
L'EXERCICI

940.542,59 1.483.199,9
9
6.046.522,21 5.079.763,3
6

-542.657,40

615.000,00 1.540.916,5
7
615.000,00 1.540.916,5
7
6.661.522,21 6.620.679,9
3

-925.916,57

AJUSTOS
3. Crèdits gastats finaçats amb romanent
de tresorería per despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives
de l'exercici
5. Desviacions de finançament positives del
exercici
II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)

966.758,85

-925.916,57
40.842,28

1.113.220,
13
493.775,2
9
881.656,8
3
725.338,5
9

RESULTAT
PRESSUPOSTARI AJUSTAT
( I + II)

ROMANENT DE TRESORERIA
1. (+) Fons Líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
del Pressupost corrent

766.338,59

IMPORTS
815.369,33
2.779.488,85
1.266.426,9
3
979.203,97
533.857,95

de Pressupost tancat
operacions no pressupostàries
3. Obligacions pendents de pagament
del Pressupost corrent
258.408,59
de Pressupostos tancats
108.648,22
de operacions no pressupostàries
167.317,26
4. Partides pendent d’aplicació
cobraments
realitzats
pendents 15.941,14
d'aplicació definitiva

534.374,07

-3.221,37

pagaments
realitzats
pendents
d'aplicació definitiva
I. Romanents de tresoreria total ( 1 + 2 – 3 + 4 )
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanents de tresoreria per a despeses
generals ( I - II - III )

12.719,77
3.057.262,74
835.584,72
1.055.585,15
1.166.092,87

-

El superàvit resultant, o capacitat de finançament és positiu per import de
774.130,04€.

-

La despesa computable resultant de la liquidació de l’exercici 2018, dóna
compliment a la regla de la despesa, i d’acord amb el PEF aprovat el 2016.

SEGON.- COMUNICAR la informació de la liquidació de l'exercici 2018 a la Comunitat
Autònoma i al centre o dependència del Ministeri d'Economia i Hisenda que es
determini, de conformitat amb l'establert a l'Art. 91 del RD 500/1990 de 20 d'abril,
pel que es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- DONAR COMPTE de l'acord anterior al Ple Municipal, d'acord amb allò que
disposa l'article 193.4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals»
Es proposa als membres del Ple el següent:
ACORD
ÚNIC.- Donar compte del Decret 262, d’Aprovació de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2018.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
En el pressupost del 2018, hem tingut un superàvit pressupostari de 766.378 €. Això
ha vingut d'uns drets reconeguts en operacions corrents de 5.106.000 €. Un import
d'operacions no financeres de 940.000 mil €. bàsicament subvencions a més a més
hem generat amb actius financers amb crèdit 615.000 € per tant hem obtingut uns
ingressos reconeguts de 6.661.000 € A nivell de despeses, a nivell d'obligacions
reconegudes , les despeses corrents són gairebé 3.600.000 € i gairebé 1.500.000 €
d'altres operacions financeres i inversió bàsicament. Aquí cal afegir-hi que hem

amortitzat 1.540.000 € en aquest 2018, per tant la amortització neta que hi ha
hagut en aquest 2018 ha estat de 926.000 €. tot i això, fa que el resultat de
l'exercici sigui de 40.842 € i després hi ha les incorporacions de l'exercici anterior i
els crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria de despeses generals en
aquest cas 1.113.000. Unes desviacions de finançament negatives en l'exercici
anterior de 494.000 € i unes desviacions de finançament positives de l'exercici de
881.000 €. Tots aquests ajustos son 725.000 que en total fan el resultat
pressupostari ajustat de 766.000 € que us esmentàvem al començament.
A nivell de romanent de tresoreria en tancar l'exercici teníem 815.000 € de fons
líquids. Aquí s'hi havien d'afegir 2.800.000 gairebé de drets pendents de cobrament,
teníem unes obligacions pendents de pagament de 530.000 €, unes partides
pendents d'aplicació de 3.000 €.
Aquests 3.000.000 de romanent cal restar-hi els saldos del cobrament que són
835.000 € i l' excés de finançament afectat 1.055.000 €. Això és el finançament,
que havíem demanat per fer determinades inversions que no estaven encara
completades i determinades subvencions que tampoc estaven completades . Tot això
ha portat un romanent de tresoreria de 1.166.000 €.
Ens hem situat amb un endeutament de l'ordre del 57% aproximadament, per tant el
resum dels quatre anys és una mica això. Hem passat del 150% que vàrem trobar a
aquest 57 % que és a nivell de crèdit viu.
13.0.- Assumptes urgents
Per part de l’alcaldia es proposa l’adopció dels acords:
-

Resolució al·legacions i proposta de resolució de declarar nul un acord de
cessió gratuïta d'una finca.
Ratificar Decret 88 de 6 de febrer de 2019, procediment ordinari núm
10/2019

13.1.- Resolució al·legacions i proposta de resolució de declarar nul un acord de
cessió gratuïta d'una finca.
Títol:
Resolució al·legacions i proposta de resolució de declarar nul un acord de cessió
gratuïta d'una finca.
Text:
Antecedents
1. Per acord de Ple de data 18/12/2018 es va incoar l’expedient de revisió
d’ofici dels acords de Ple de data 30 de novembre de 1995, de data 26 de
març de 1998 i el punt tercer de l’acord de Ple de data 1 d’agost de 2016, per

tal de declarar, si procedeix, la nul·litat dels actes administratius esmentats,
en base als informes jurídics emesos per la tècnica d’administració general de
data 25 de juliol de 2018, i de la Secretària municipal de data 21 de
novembre de 2018 que consten a l’expedient.
2. Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 1.02.2019 es va conferir un primer
tràmit d’audiència als interessats en l’expedient, als efectes que presentessin
les al·legacions que estimessin convenients, amb el següent resultat:
a. RE: E2019010435 /15.02.19– Catsalut:
i. En primer lloc al·lega un defecte de tramitació consistent en la
manca de trasllat de l’acord de ple de 18 de desembre de2018
al qual fa referència el tràmit d’audiència, que no permet
conèixer la fonamentació de l’expedient de revisió d’ofici.
ii. Per altra banda, al·lega que Catsalut va reintegrar un import de
437.341,17€ per la construcció del CAP Dr. Ramon Vinyes.
iii. Aporta còpia d’un certificat emès per la secretària accidental de
l’Ajuntament d’Anglès de data 13/12/1995 en el que es
manifesta que el terreny del que s’havia acordar la cessió
constava classificat com a bé patrimonial.
iv. Al·lega que el Servei Català de la Salut ha donat compliment a la
normativa patrimonial que li és d’aplicació com a ens públic
adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
v. Sol·licita que es deixi sense efectes l’expedient de revisió d’ofici
dels acords de Ple de 30.11.1995, 26.03.1998 i 1.08.2016 i
s’impulsi l’expedient de cessió al CatSalut amb l’objectiu de
formalitzar la transmissió acordada per l’ens local.
b. RE: E2019010405 /13.02.2019 – Subdirecció de Patrimoni
Immobiliari del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda.
i. Al·lega que degut a la manca de tramesa dels acords de ple que
es pretenen revisar, no pot determinar la seva condició
d’interessat ni manifestar el seu acord o desacord amb la
declaració de nul·litat que es pretén.
ii. Informa que Catsalut tindria segurament la condició d’interessat
en l’expedient, i caldria donar-li audiència.

3. Als efectes de no causar indefensió a les parts i d’esmenar l’al·legat defecte
de procediment, mitjançant Decret d’alcaldia de data 1.03.2019 s’ha conferit
un segon tràmit d’audiència a les parts interessades, amb tramesa de
l’expedient administratiu complert; i s’han presentat les següents al·legacions:
a. Catsalut RE:2019010435 i data 15/02/2019 en la que manifesta que:
i. Catsalut va reintegrar un import de 437.341,17€ per la
construcció del CAP Dr. Ramon Vinyes.
ii. Aporta còpia d’un certificat emès per la secretària accidental de
l’Ajuntament d’Anglès de data 13/12/1995 en el que es
manifesta que el terreny del que s’havia acordar la cessió
constava classificat com a bé patrimonial.
iii. Que el Servei Català de la Salut ha donat compliment a la
normativa patrimonial que li és d’aplicació com a ens públic
adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
iv. Sol·licita que es deixi sense efectes l’expedient de revisió d’ofici
dels acords de Ple de 30.11.1995, 26.03.1998 i 1.08.2016 i
s’impulsi l’expedient de cessió al CatSalut amb l’objectiu de
formalitzar la transmissió acordada per l’ens local.
b. RE: E/000031-2019 Escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Lucas
Castaño Sánchez en el que posa de manifest que:
i. El destinatari de la cessió és el Servei Català de la Salut, que és
un ens públic de naturalesa institucional, dotat de personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves
finalitats, d’acord amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d'ordenació sanitària de Catalunya, a qui correspon efectuar les
al·legacions corresponents.
ii. La participació de la Sub-direcció general del Patrimoni Mobiliari
i Immobiliari en relació a la cessió esmentada, es produeix a
requeriment del Servei Català de la Salut, per a l'emissió de
l'informe previ a l’adquisició, que té el caràcter de vinculant.
L’informe esmentat encara no s’ha pogut sol·licitar pel Servei
Català de la Salut atès que, a la vista de l’expedient municipal,
s’ha fet palès el desacord en relació a les condicions de la
cessió.
iii. Nogensmenys, a la vista de l’expedient municipal, no
considerem que els acords de Ple de 30 de novembre de 1995,

de 26 de març de 1998 i d’1 d’agost de 2016, incorrin en cap
supòsit de nul·litat, atès que la cessió en domini d’un bé
patrimonial es contempla expressament a l’article 49 i següents
del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
4. En data 29.03.2019 s’ha emès informe jurídic complementari relatiu a les
al·legacions presentades, en el següent sentit:
“ CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
PRIMERA.- En relació a les al·legacions presentades per CatSalut
En primer lloc, per part de l’Ajuntament no es discuteixen els fets al·legats, ja que
consten degudament documentats en l’expedient administratiu. L’existència dels
acords de cessió i del certificat aportat, per tant, és acceptada per l’Ajuntament
d’Anglès. Ara bé, sí que cal tenir en compte que aquest certificat del 1995 s’ha
considerat insuficient per part de Catsalut, ja que l’any 2015 ha reclamat l’emissió
d’un nou certificat, actualitzat, emès per la secretària municipal en els mateixos
termes, és a dir, en el que es faci constar la naturalesa jurídica com a bé patrimonial
del terreny objecte de la cessió; I s’ha considerant per part d’aquests serveis jurídics
que a dia d’avui no és possible l’emissió d’aquest certificat sense incórrer en falsedat
documental.
L’objecte de debat és de caràcter jurídic, i analitza si l’expedient de cessió dels
terrenys per la construcció d’un CAP incorre en un vici de nul·litat radical.
Com és sabut, tot i l’aprovació del Reglament de patrimoni dels ens Locals l’any
1988, des d’aleshores fins a dia d’avui la Generalitat de Catalunya ha requerit als
ens locals l’emissió d’aquest certificat del Secretari municipal com a condició sine
quan non per tal d’acceptar les cessions de terrenys que, d’altra banda eren tan
necessàries per a la construcció de tota classe d’equipaments públics (instituts,
casernes de bombers, Centres d’atenció primària, etc), tot i que sovint la seva
naturalesa era demanial per la forma com havien estat adquirits, la seva qualificació
urbanística, o el seu destí.
Actualment, la normativa de Règim Local (article 216 bis TRLMRLC) permet una
fórmula de cessió de terrenys tot i tenir la qualificació de demanials, per la qual cosa,
en el moment en què s’ha condicionat l’acceptació de la cessió a l’emissió d’un nou
certificat per part de la secretària muncipal, s’ha optat per proposar una alternativa
legal que persegueix la mateixa finalitat, com és la mutació demanial, i deixar sense
efectes els antics acords de cessió, que aparentment incorren en un vici de nul·litat
radical.
Les al·legacions aportades no fan cap valoració de les conclusions dels informes
jurídics emesos en el present expedient, i que han servit de motivació per incoar
l’expedient de revisió, segons els que es conclou que els terrenys i l'edifici del CAP

gaudeixen de la naturalesa jurídica de béns de domini públic perquè es donen les
circumstàncies objectives per a l'afectació automàtica, previstes a la legislació de
patrimoni. Per tant, es desestimen les al·legacions.
SEGONA.- En relació a les al·legacions presentades per la Subdirecció de Patrimoni
Immobiliari del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
En relació a la condició d’interessat en l’expedient, cal dir que s’ha tingut en compte
al Servei Català de la Salut, que des de l’inici ha tingut aquesta condició en ser part
de l’expedient de cessió que es pretén revisar. Tanmateix, el fet de considerar
interessat en l’expedient també a aquesta Subdirecció és, tal com s’al·lega, el fet que
és l’organisme que emet l’informe previ i preceptiu de l’expedient de cessió que
tramita Catsalut. Per la qual cosa s’ha considerat molt important que pugui
pronunciar-se en aquest expedient i aportar el seu criteri jurídic en la valoració dels
fets.
Per altra banda, les al·legacions presentades no aporten fonaments per desacreditar
els recollits en els informes jurídics que motiven la incoació de l’expedient de revisió
dels acords de cessió, i que entenen que els terrenys tenen la consideració de bé de
domini públic. S’al·lega que la cessió en domini d’un bé patrimonial es contempla
expressament a l’article 49 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre; afirmació que es comparteix i recull
expressament en els informes emesos pels serveis jurídics municipals; però no
s’analitzen els arguments que s’esgrimeixen en aquells informes per tal defensar la
tesi que no estem davant de béns patrimonials, sinó demanials.
TERCERA.- En relació a la causa de nul·litat de ple dret dels acords, prevista a l’article
47.1 e) i f) de la Llei 39/2015.
A continuació s’analitza la causa de nul·litat que concorre en els acords objecte de
revisió:
A) L’article 106 de la Llei 39/2015, de Procediment administratiu comú de les
administracions públiques – en endavant PACAP- preveu en quant al
procediment de revisió, que els actes nuls de ple dret es poden recórrer en
qualsevol moment.
“1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa
propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo
hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan
puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en
los supuestos previstos en el artículo 47.1 “
Els acords que es pretén revisar són actes definitius i ferms.

B) En segon lloc, pel que fa a les causes de nul·litat que es prediquen dels acords
de cessió són les previstes en l’article 47.1.e) “Los dictados prescindiendo
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad
de los órganos colegiados” i també la prevista en l’apartat f) del mateix
article, relativa a “Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento
jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de
los requisitos esenciales para su adquisición.”
La fonamentació jurídica d’aquesta tesi és, tal com es recull en els informes
jurídics emesos en l’expedient, el fet que els terrenys objecte de cessió tenien
la naturalesa jurídica de béns de domini públic, i no patrimonials, encara que
així es recollís en l’acord de cessió. Aquesta afectació es va produir
automàticament en un primer moment per la forma en què van ser adquirits
(l’expropiació prèvia a la cessió); posteriorment per la seva qualificació
urbanística; i finalment pel fet que es destinés a un servei públic des del
moment en què el CAP va entrar en funcionament. Aquests són fets definitoris
del concepte de domini públic i així es recull en els articles 201 TRLMRLC
aprovat per Decret 2/2003, de 28 d’abril; l’article 3 del Reglament de
Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre;
article 10 de la Llei d’Expropiació forçosa de 1954; etc.
Doncs bé, partint d’aquesta naturalesa demanial dels béns, podem concloure
que, si bé el primer dels acords de cessió es va dictar després d’haver seguit
un procediment legalment establert, el cert és que no era el procediment
legalment establert per alienar aquesta classe de béns.
Els béns de domini públic són inalienables, i tota la legislació de patrimoni
tant estatal, com autonòmica, li reconeix aquesta característica, juntament
amb la inembargabilitat i la imprescriptibilitat, segons els principis que
imposa l’article 132 de la Constitució:
Artículo 132.1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio
público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
Per tant, tot i haver-se tramitat formalment un expedient de cessió, i haver-se
seguit un procediment per a l’alienació del bé, el fet que es tractés d’un bé de
domini públic comporta que el procediment fos absolutament inadequat, la
qual cosa fa aparèixer la causa de nul·litat de l’antic 62.1.e) de la Llei
30/1992, actual 47.1 e) de la Llei 39/2015.
En aquest sentit, i a mode d’exemple, la doctrina administrativista defensa
aquesta tesi: “Por tanto, en los casos que la Administración se ha ajustado a
un procedimiento y ha observado sus trámites pero por un defecto en la
calificación previa no ha seguido «el procedimiento legalmente establecido»,

sino otro, el procedimiento queda «total y absolutamente» omitido y la
aplicación de la causa de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1 e)
LRJPAC deviene incontestable.” (Administración Pública y procedimiento
administrativo de Joan Manuel Trayter Comentarios a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, COORDINADOR JOAQUÍN TORNOS MAS).
Per altra banda, l’acord de cessió gratuïta d’un bé de domini públic és
essencialment contrari a l’ordenament jurídic, en tant que els béns d’aquesta
naturalesa són inalienables per llei. A més, els acords comporten el
reconeixement del dret d’adquisició del domini públic a Catsalut, faltant el
requisit essencial consistent en què es tractés d’un bé patrimonial.
Considerem, per tant, que aquesta és una circumstància essencial, no
esmenable i que comporta la nul·litat ex tunc de l’acord de 1995 i
subsegüents.
C) Finalment, és també important tenir en compte una dada molt rellevant en el
present cas, en què, tot i que han transcorregut molts anys des que es va
adoptar el primer dels acords que es pretén revisar (1995), a dia d’avui encara
no s’ha perfeccionat la transmissió perquè la cessió no ha estat acceptada per
Catsalut. Per aquest motiu, entenem que no seria procedent tenir en compte
els límits de la revisió que preveu l’article 110 de la LPACAP, i concretament
els relatius al temps transcorregut, o al fet que el seu exercici resulti contrari a
l’equitat i la bona fe, ja que s’ha proposat l’alternativa de fer una mutació
demanial segons el previst a l’article 216.bis de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
En conclusió, s’informa favorablement que es continuï amb la tramitació de la
declaració de nul·litat de ple dret dels acords que es pretén revisar.”
Fonaments de Dret
Primer.- La llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora preveu que
és preceptiu el dictamen de la Comissió sobre els expedients de l'Administració de
la Generalitat o de l'Administració local referents a les matèries següents: Revisió
d'ofici d'actes nuls de ple dret (art.8.3.c). Els ens locals han de cursar les sol·licituds
de dictamen per mitjà del conseller o consellera que tingui atribuïda la competència
en matèria d'administració local.
El termini per emetre el dictamen és de dos mesos (article 15) i l’òrgan que tramita
el procediment, si el dictamen té caràcter preceptiu i és determinant per a la
resolució del procediment, pot suspendre el termini de resolució fins que la Comissió
Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per a
emetre'l (art. 11).
Segon.- L’òrgan competent per a la declaració de nul·litat ha de correspondre a
l'òrgan al qual materialment correspon la mateixa competència, que en aquest cas

és el Ple, que és l’òrgan que va dictar l’acte que es pretén revisar, d’acord amb el
previst als articles 41 i 49 del Reglament de Patrimoni dels ens locals aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Resolució
Per tot l’exposat, el Regidor delegat de patrimoni i Hisenda, David Bohigas Vilalta,
proposa als membres del ple l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per Catsalut i Subdirecció de
Patrimoni Immobiliari del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,
pels motius exposats en l’informe jurídic esmentat en els antecedents del present
acord.
Segon.- Formular la següent proposta de resolució del present expedient de revisió
d’ofici:
“Declarar la nul·litat de ple dret dels acords de Ple de data 30 de novembre de 1995,
de data 26 de març de 1998 i el punt tercer de l’acord de Ple de data 1 d’agost de
2016, pels quals es va acordar la cessió gratuïta d’uns terrenys a Catsalut per a la
construcció d’un CAP, per concórrer la causa de nul·litat prevista a l’article 47.1.e) i f)
de la LPACAP segons la qual seran nuls els actes “dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados», en tant que ha quedat demostrat que la naturalesa jurídica dels terrenys
era domini públic, dels que es predica la inalienabilitat.”
Tercer.- Sol·licitar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, a l'efecte previst a
l'article 106 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques i .
Quart.- Suspendre el termini de sis mesos per a la resolució del present procediment
fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi
transcorregut el termini per a emetre'l d’acord amb el previst a l’article 11 de la Llei
5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
Cinquè.- Comunicar el present acord als interessats als efectes oportuns i traslladar
el justificant de la comunicació a la Comissió jurídica.
INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora secretària:
Hi ha el tema del C.A.P. si ho recordeu vàrem incoar un procediment de revisió d'ofici
per considerar que hi havien actes aprovats per l'Ajuntament que eren ús de ple dret
on és primava que els terrenys del C.A.P. eren de naturalesa patrimonial i en els
informes de la T.A.C. com meus és corrobora que no, que són de domini públic i per
donació un bé de domini públic és inalienable pel la qual cosa nosaltres no podem
cedir ni a C.A.T Salut ni a patrimoni de la Generalitat. Hem donat opcions per fer
altres sistemes que no cedeixes, però si que ho poden aprofitar i que d'aquesta
manera ells tindran que sufragar les despeses de manteniment i ara per ara de
moment no hi han entrat. Han presentat al·legacions, i la T.A.C ha fet un informe que
jo he donat la conformitat on es diu que el que diuen és que a l'expedient hi ha un
certificat que diu que aquest terreny és patrimonial, ja ho sabem per això estem
incoant aquest procediment per declarar-ho nul. Amb la qual cosa el que es proposa
és :
Desestimar les al·legacions presentades per Catsalut i Subdirecció de Patrimoni
Immobiliari del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, pels
motius exposats en l’informe jurídic esmentat en els antecedents del present acord.
Formular la següent proposta de resolució del present expedient de revisió d’ofici:
“Declarar la nul·litat de ple dret dels acords de Ple de data 30 de novembre de 1995,
de data 26 de març de 1998 i el punt tercer de l’acord de Ple de data 1 d’agost de
2016, pels quals es va acordar la cessió gratuïta d’uns terrenys a Catsalut per a la
construcció d’un CAP, per concórrer la causa de nul·litat prevista a l’article 47.1.e) i f)
de la LPACAP segons la qual seran nuls els actes “dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados», en tant que ha quedat demostrat que la naturalesa jurídica dels terrenys
era domini públic, dels que es predica la inalienabilitat.
Sol·licitar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, a l'efecte previst a l'article 106
de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i .
Suspendre el termini de sis mesos per a la resolució del present procediment fins
que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el
termini per a emetre'l d’acord amb el previst a l’article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de
maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
Comunicar el present acord als interessats als efectes oportuns i traslladar el
justificant de la comunicació a la Comissió Jurídica.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:

És un punt que ve donat per informes jurídics i tècnics de la secretària i de la Geni
.Nosaltres no hi hem intervingut per res, però és un acord que hem de prendre tots a
nivell de grups polítics. Primer votem la urgència .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Amb aquest sistema els manteniments van a càrrec de l'Ajuntament o van a càrrec
de Sanitat?
Pren la paraula la senyora secretària:
De moment no està regulat. Com que encara no han rebut la cessió, doncs, tothom fa
el que pot però no queda regulat en forma especifica si això anirà a càrrec d'un o de
l'altre.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ho dic perquè ja fa temps que s'hi tenia que fer alguna actuació i sempre quedava
aquest dubte.
VOTACIONS:
Es passa a votació de la urgència d’aquest acord que és aprovada per unanimitat:
A favor (11): CiU (3): Àstrid Desset Desset, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó
Margarit; Anglès2015-2019 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep Casadellà Turón i Neus
Moragas Fontané; PAU (4): Pere Espinet Coll , Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga
Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents
A favor (11): CiU (3): Àstrid Desset Desset, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó
Margarit; Anglès2015-2019 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep Casadellà Turón i Neus
Moragas Fontané; PAU (4): Pere Espinet Coll , Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga
Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : Pren la paraula la senyora secretària:
Després hi ha un altre cosa que m'ha donat fa poc la Maria José, que si ho considereu
ratificar i si no ho passaríem en el proper ple.

És un tema que està relacionat amb un tema que ha entrat en aquest ple que és en
relació a l'Arcada de Can Verdaguer. Varen entrar al jutjat contenciós els interessats
de l'expropiació el senyor Candit Casadevall i la senyora Cristina Navarro, una
demanda contra l'Ajuntament per anar contra la via de fet per haver-los expropiat i
fer les obres de la expropiació. Això és va rebre i com que era una cosa urgent és va
fer un decret d'alcaldia en el seu dia en el que apareixia el recurs i és designava com
a lletrada a la senyora Eugènia Iglesias Berini que és la nostra T.A.G. i després és el
treball pel contenciós donar còpia per omplir els expedients i ja es va fer en el seu
dia. El quart punt és ratificar el present decret pel ple de la corporació. Primer
votarem la urgència i després si voleu ratificar-ho...
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Com més aviat és solucioni millor .
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Primer és vota la urgència i després l'acord.
13.2.- Ratificar Decret 88 de 6 de febrer de 2019,
10/2019

procediment ordinari núm

Títol:
Ratificar Decret 88 de 6 de febrer de 2019, procediment ordinari núm 10/2019
Text:
Antecedents de fet
Vist el Decret número 88 , que literalment diu:
« DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Comparèixer en el procediment ordinari núm.10/2019 que coneix el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, interposat pel senyor Càndid Casadevall
Carreras i la senyora Cristina Navarro Sidera, contra l’Ajuntament d’Anglès.
Fets
1. En data 24 de gener de 2019 i Registre d’Entrada núm. E201910019, tingut
entrada l’escrit del Jutjat contenciós administratiu 1 de Girona pel qual
comunica la interposició del Recurs Ordinari número 10/2019 per part dels
senyors Càndid Casadevall Carreras i la senyora Cristina Navarro Sidera,
contra l’Ajuntament d’Anglès.
2. Vist l’informe emès per la Secretària municipal de data 4 de febrer de 2019.

Fonaments de Dret
1. L’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i l’article 53.1.k del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que
correspon a l’alcalde l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa
de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, inclòs quan les hagi delegat
en un altre òrgan, i, en el cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en
aquest supòsit s’ha de donar-n’hi compte a la primera sessió que se celebri per a la
seva ratificació.
2. L’article 48 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa disposa que l’Ajuntament té un termini de 20 dies hàbils
per a trametre l’expedient administratiu.
3. Així mateix, segons l’article 49 de la citada Llei, s’ha d’emplaçar en el procés
contenciós tots aquells que apareguin com a interessats.
4. Segons preveu l’article 221.2 del ROF en concordança amb l’article 551.3 LOPJ la
representació i defensa en judici dels ens locals correspondrà als Lletrats que
serveixin en els Serveis Jurídics dels mateixos, excepte que designin advocat
col·legiat que els representi i defensi.
Resolució
Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc conferides,
DECRETO
Primer.- COMPARÈIXER en el recurs ordinari 10/2019 interposat al Jutjat Contenciós
administratiu núm.1 de Girona pel senyor Càndid Casadevall Carreras i la senyora
Cristina Navarro Sidera, contra la via de fet consistent en l’execució de les obres de
rehabilitació de l’Arcada de Can Verdaguer.
Segon.- DESIGNAR com a lletrada a Eugènia Iglesias Berini, que ho és dels serveis
jurídics municipals, qui també exercirà la representació de l’Ajuntament en el
procediment esmentat al punt primer.
Tercer.- TRAMETRE al Jutjat contenciós 1 de Girona, una còpia en paper dels
expedients administratius degudament diligenciats, foliats i indexats i dues còpies
més en format CD.
Quart.- RATIFICAR el present decret en el proper Ple de la corporació. »

L'alcaldessa, Àstrid Desset i Desset, sotmet al Ple el següent acord:
ACORD
PRIMER.- RATIFICAR el DECRET D'ALCALDIA núm. 88 de 6 de febrer de 2019.
VOTACIONS:
Es passa a votació de la urgència d’aquest acord que és aprovada per unanimitat:
A favor (11): CiU (3): Àstrid Desset Desset, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó
Margarit; Anglès2015-2019 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep Casadellà Turón i Neus
Moragas Fontané; PAU (4): Pere Espinet Coll , Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga
Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents
A favor (11): CiU (3): Àstrid Desset Desset, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó
Margarit; Anglès2015-2019 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep Casadellà Turón i Neus
Moragas Fontané; PAU (4): Pere Espinet Coll , Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga
Gimbernat, Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : PRECS I PREGUNTES:
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja vàrem comentar en el Ple anterior que vàrem fer un recorregut per el que és voraTer fins a Sant Amanç i així, seria bo, que els forats que hi han doncs, senyalitzar-ho i
fer alguna actuació perquè la gent no anés a aquella zona, i abans d'ahir vàrem anar
a la zona on fan treballs aquesta gent contractada pel S.O.C. a partir del Rissec en
aquella passarel·la hem vist tres nius de vespes asiàtiques em sembla que són, no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, estan buits eh! els abandonen. Bé, això és el que ens ha explicat la biòloga del
servei de plagues que tenim però també hem anat a algunes jornades de prevenció
que s'han fet per Ajuntaments, i ens expliquen que les vespes abandonen el niu a
l'hivern i queda allà, però després no hi tornen i com que estan fets amb un material
bio-degradable al llarg del temps s'anirà desfent.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:

Entenc que aquests nius són els dels pollancres.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, si dalt, dalt, potser hi han 7 0 8 metres.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Si fos a baix seria diferent.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
De cares als monitors de la piscina perquè ha sortit aquesta nova llei de la R.O.P.E.
per veure si fan aquests cicles formatius i tot això.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Precisament quan ho vàrem licitar una de les característiques que vàrem demanar
va ser que tinguessin aquesta normativa, la tenen tots.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I nosaltres no en tenim cap més.
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, la Presidenta, Sra. Astrid Desset Desset,
aixeca la sessió a l'hora esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la
secretària, en dono fe.

