ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE JUNY DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000009
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 27 de juny de 2019
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:00 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
BLANQUEZ BERENGER, JORDI
BOHIGAS VILALTA, DAVID
CALLÍS PRAT, ESTEVE
DESSET I DESSET, ÀSTRID VICTÒRIA
ESPINET COLL, PERE
JIMENEZ PLA, IMMA
MORAGAS FONTANÉ, NEUS
PIBERNAT CASAS, JORDI
ROS VICENTE, NEUS
ROURA FERRE, ALBERT
RUIZ PALMA, ANTONI
TORNS VILA, ROSA
TRIAS CAPARRÓS, ESTEVE
Amb veu i sense vot:
Eugènia Iglesias Berini, secretària accidental
Leonor Martínez Lacambra, interventora
Han excusat la seva absència:
Desenvolupament de la sessió:
Un cop la secretària accidental 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.

ORDRE DEL DIA:
1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
2. Composició de la comissió informativa.

3. Composició de la comissió especial de comptes.
4. Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats que són de la
competència del Ple.
5. Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels
membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals.
6.- Coneixement de la constitució dels grups polítics municipals.
7.- Rectificació de la descripció del lloc de treball de tresoreria de la Relació de Llocs
de Treball per fer constar que la forma de provisió és mitjançant concurs de mèrits, i
d'acord amb l'article 30.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, el complement específic del
lloc.
8.- Aprovació de l’increment del 0,25% de retribucions del personal.
9.- Acceptació de pràctiques a l’empresa KK.
10. Acceptació de pràctiques a l’empresa de DPP.
11.-Acceptació de pràctiques a l’empresa de JMR.
12.-Donar compte del Decret 612 de 25 de juny de delegació d'alcaldia a la JGL.
13.-Donar compte el decret 613 de nomenament dels tinents d'alcalde.
14.- Donar compte Decret 614 delegació alcaldia als regidors.
15.- Donar compte decret 620 de nomenament membres JGL.
-

1.- ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de
maig de 2019, és necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la
corporació, d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i 78.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre.
Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el Ple celebra sessió ordinària com a mínim
cada mes en els ajuntaments de municipis de més 20.000 habitants i en les diputacions

provincials; cada dos mesos, en els ajuntaments de municipis d’una població entre 5.001 i
20.000 habitants, i cada tres mesos en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000
habitants.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Celebrar sessió ordinària l’últim dimarts de cada dos mesos dels mesos imparells, a
les 20 hores, al saló de sessions de l’ajuntament. En cas que algun dia en què s’hagi de
celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dimarts hàbil, a la mateixa hora. Es
faculta a la Sra. Alcaldessa a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives,
dins el marge d’una setmana de diferència.
Segon. Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació i difondre el contingut
d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Comencem el ple en sessió extraordinària no hi ha hagut comissió informativa, perquè de
moment no hi ha hagut membres nomenats per la comissió informativa, sinó, que els
nomenarem ara i per tant el primer punt de l’ordre del dia és:
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez
Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i
Antoni Ruiz Palma.
2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de
maig de 2019, és necessari crear les comissions informatives permanents i determinar la seva
composició, ja que es tracta d’òrgans d’existència preceptiva en els ajuntaments de municipis
de més de 5.000 habitants, d’acord amb el que preveuen els articles 20.1 c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 60.1 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Les funcions d'aquestes comissions informatives de caràcter permanent seran les previstes en
la normativa local i es sotmetran al preceptiu i previ dictamen els assumptes que s'elevin a la

decisió del ple o de la junta de govern local, en aquest últim supòsit quan aquest òrgan actuï
per delegació d'aquell, així com, pel que fa a la comissió especial de comptes, el compte
general de l'ajuntament, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no
siguin de la competència del ple de la corporació o de la junta de govern, quan l'òrgan
competent els sol·liciti el seu dictamen.
A efectes del control i seguiment de la gestió dels òrgans, es reconeix el dret de tots els
regidors i regidores membres de les comissions informatives de poder consultar, directament i
personalment, sense necessitat de prèvia autorització, els llibres de resolucions de l'alcaldia i
els llibres d'actes de la junta de govern local, custodiats a la secretaria general de
l'ajuntament.
Vist el que disposen els articles 58.3 i 60.3 i 5 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Vist l’article 8 de l’Annex 1r del Reglament Orgànic Municipal que estableix que els acords es
prendran per majoria ponderada dels vots dels assistents.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Crear les comissions informatives permanents següents:
a) Comissió Informativa genèrica del Ple
Segon. La comissió informativa estarà integrada pels membres següents:
-

Presidència:
 Àstrid Desset Desset
 Suplent: Jordi Pibernat Casas

-

Vocals:
 Titular: David Bohigas Vilata
 Suplent: Rosa Torns Vila

-




Dos membres representants del grup polític municipal PAU:
Titular: Pere Espinet Coll
 Suplent: Imma Jimenez Pla



Titular: Esteve Callís Prat
 Suplent: Antoni Ruiz Palma

Secretari: el que ho sigui de la corporació o funcionari en qui delegui.

Tercer. Establir que les comissions informatives permanents celebrin sessió ordinària cada dos
mesos, el dijous anterior a la celebració del ple ordinari, a les 20:00 hores.

Quart. Comunicar aquest acord als grups polítics municipals.
Cinquè. Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en
compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
INTERVENCIONS:
En principi continuaríem amb la sessió ordinària, l’últim dimarts de cada dos mesos, els mesos
imparells a les vint hores aquí mateix i en cas que hi hagi algun dia que s’hagi de canviar,
sempre dins el marge d’una setmana o d’uns dies, avisar i canviar la data. Suposo que
vosaltres hi esteu d’acord, sempre s’ha fet així.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Continuem com fins ara.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Doncs, passem a la votació.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez
Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i
Antoni Ruiz Palma.

3. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de
maig de 2019, és necessari determinar la composició de la comissió especial de comptes, ja
que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots els municipis, d’acord amb el que
preveuen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre.
Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del Reglament

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà integrada
pels membres següents:
-

President:


David Bohigas Vilalta


-

Suplent: Àstrid Desset i Desset

Vocals:


Titular: Jordi Pibernat Casas




Suplent: Albert Roura Ferrer

Titular: Rosa Torns Vila


Suplent: Neus Moragas Fontané

Dos membres representants del grup polític municipal PAU:
 Titular: Esteve Callís Prat
 Suplent: Antoni Ruiz Palma
Titular: Pere Espinet Coll
 Suplent: Imma Jimenez Pla
-

Secretari: el que ho sigui de la corporació o funcionari en qui delegui.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Les funcions d’aquestes comissions de caràcter permanent seran les que permet la normativa
legal . Creem les següents comissions informatives permanents: la informativa generalitzada
al ple que estarà integrada pels membres següents:
Presidència: Àstrid Desset Desset, Suplent: Jordi Pibernat Casas
Vocals: Titular: David Bohigas Vilata, Suplent: Rosa Torns Vila
Dos membres representants del grup polític municipal PAU:
Titular: Pere Espinet Coll Suplent: Imma Jimenez Pla
Titular: Esteve Callís Prat Suplent: Antoni Ruiz Palma
Secretari: el que ho sigui de la corporació o funcionari en qui delegui.

L’horari seria a les vint hores hi seria el dijous anterior a la celebració del Ple ordinari.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez
Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i
Antoni Ruiz Palma.
Abstencions: -En Contra: -4. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS
QUE SÓN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de
maig de 2019, és necessari nomenar els representants de la corporació en els òrgans
col·legiats que són de la competència del Ple, d’acord amb el que disposa l’article 38.c) del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Nomenar els següents representants de la corporació als organismes que es detallen a
continuació:
ORGANISME

CÀRREC

REPRESENTANT

Serveis Territorials
d'Ensenyament

Comissió de Garanties d'admissió
primària -Comissió Escolar

Jordi Pibernat Casas

Centre de Dia Molí de Cuc

Consell de participació

Neus Moragas Fontané

Consorci del Ter

Membre de l'Assemblea General

Rosa Torns Vila

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament

Interlocutor cooperació al
desenvolupament

Neus Moragas Fontané

Consorci Vies Verdes de Girona

Representant al consorci

Albert Roura Ferrer

Departament Governació Administració Local

Comissió municipal de delimitació:
Comissió Cadastre
Alcalde, dos regidors,
un tècnic i
secretari de la corporació.

Àstrid Desset Desset
Albert Roura Ferrer
David Bohigas Vilalta

Associació de Turisme de la
Selva

Representant

Albert Roura Ferrer

Federació de municipis de
Catalunya

Representant

Àstrid Desset Desset
David Bohigas Vilalta
(suplent)

Associació Catalana de
Municipis

Representant

Àstrid Desset Desset
David Bohigas Vilalta
(suplent)

Consorci Mediambiental
de la Selva

Representant

Rosa Torns Vila

LOCALRET

Representant

Àstrid Desset Desset

Associació de Defensa Forestal Representant
de la Selva (ADF)

Rosa Torns Vila

Segon. Notificar aquest acord als regidors/es nomenats.
Tercer. Comunicar aquest acord als òrgans esmentats, i difondre el contingut d’aquest, de
conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de
9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
INTERVENCIONS:
El que proposem és que:
ORGANISME

CÀRREC

REPRESENTANT

Serveis Territorials
d'Ensenyament

Comissió de Garanties d'admissió
primària -Comissió Escolar

Jordi Pibernat Casas

Centre de Dia Molí de Cuc

Consell de participació

Neus Moragas Fontané

Consorci del Ter

Membre de l'Assemblea General

Rosa Torns Vila

Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament

Interlocutor cooperació al
desenvolupament

Neus Moragas Fontané

Consorci Vies Verdes de Girona

Representant al consorci

Albert Roura Ferrer

Departament Governació Administració Local

Comissió municipal de delimitació:
Comissió Cadastre
Alcalde, dos regidors,
un tècnic i
secretari de la corporació.

Àstrid Desset Desset
Albert Roura Ferrer
David Bohigas Vilalta

Associació de Turisme de la
Selva

Representant

Albert Roura Ferrer

Federació de municipis de
Catalunya

Representant

Àstrid Desset Desset
David Bohigas Vilalta
(suplent)

Associació Catalana de
Municipis

Representant

Àstrid Desset Desset
David Bohigas Vilalta
(suplent)

Consorci Mediambiental
de la Selva

Representant

Rosa Torns Vila

LOCALRET

Representant

Àstrid Desset Desset

Associació de Defensa Forestal Representant
de la Selva (ADF)

Rosa Torns Vila

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No hi poseu cap reserva.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En principi no, qualsevol de nosaltres, les vegades que no hi hem pogut acudir ens deixaven
nomenar un representant per cada assemblea que podia variar, podies delegar el vot.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, com que l’organigrama el fa l’equip de Govern, i el Govern es basa en els seus
elements, nosaltres, li donarem confiança en aquest cas concret i votarem afirmativament a
favor d’aquesta proposta.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez
Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i
Antoni Ruiz Palma.
5. ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, I ASSIGNACIÓ DE LA DOTACIÓ
ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019,
és necessari establir el règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels
membres de la corporació, així com la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
La percepció d'aquestes retribucions, quan es tracti de regidors o regidores en règim de dedicació
exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de
les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen i, també , amb
les indemnitzacions que s'estableixen en l'apartat següent i amb el desenvolupament d'altres

activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.
Per contra, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes retribucions estarà
sotmesa al règim que estableix l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Establir que la Sra. ÀSTRID DESSET I DESSET, alcaldessa de la corporació, exerceixi el seu
càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 30 hores setmanals i unes
retribucions de 21.904,92€ bruts anuals.
Segon. Establir que:
A) La Sra. Rosa Torns Vila, segona tinent d’alcalde de la corporació, exerceixi el seu càrrec
amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i unes
retribucions de 7.800 € bruts anuals.
B) Els Srs. David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparrós, Neus Moragas Fontané, Jordi
Blanquez Berenguer, i Neus Ros Vicente, regidors de la corporació exerceixin el seu càrrec
amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals i unes
retribucions de 6.000 € bruts anuals.
Tercer. Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social amb efectes d’1 de juliol de 2019 i percebran les seves retribucions en dotze
pagues.
Quart. Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni
dedicació parcial, amb efectes de data del ple municipal de constitució de data 15 de juny de
2019, el règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part establert en la base 47 de les
Bases d’Execució del Pressupost, en tot allò que no entri en conflicte amb el present acord.
Cinquè. Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser indemnitzats per les
despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental
d’aquestes.

Sisè. Assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica de caràcter anual integrada
per un component variable de 300 € per regidor.
Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de personal de qualsevol
tipus al servei de l'ajuntament, ni a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de
caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que els grups polítics posaran a
disposició del ple de la corporació quan aquest ho sol·liciti, en els termes previstos en la legislació
vigent.
Setè. Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals i als regidors i
regidores afectats, fent constar a aquells que han estat designats per a exercir el seu càrrec en
règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim de no manifestar-se
res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la notificació.
Vuitè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació,
i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la
seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que
disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Dir que hem rebut una comunicació de la oficina Anti-frau de Catalunya recomanant diverses
coses i una de les coses que recomanava i que en aquesta legislatura que iniciem s’evités, és
posar retribucions per assistència a òrgans que no són col·legiats: Per exemple, la Junta de
Govern i el Ple, sí que són òrgans col·legiats, però les comissions de govern prèvies a les juntes no
ho són i era l’ únic sistema que teníem nosaltres per retribuir els regidors. Els que no són tinents
d’alcalde, perquè els tinents d’alcalde integren la junta de govern, el ple on hi som tots. El que
hem fet seguit aquesta recomanació, també la interventora ens ho va reafirmar, la proposta que
es va fer des de intervenció i secretària era de posar dedicacions especials als regidors que no
tenen assistència a la junta i d’aquí surt el que tot seguit us proposem:
Establir el meu sou brut anual que és el mateix que venia percebent fins ara 21.904,92€ bruts
anuals. Hi ha alguns increments que de vegades són del 1’5% o el 2% anuals que s’aplica a
tothom i és fa referència en aquesta proposta a les bases d’execució del pressupost, pel que
queda explícitament aquí reflectit. Amb una dedicació mínima de 30 hores setmanals, 21.900 €
bruts anuals.
La Sra. Rosa Torns Vila, segona tinent d’alcalde de la corporació, exerceixi el seu càrrec amb
dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i unes retribucions de 7.800
€ bruts anuals.

La resta de regidors que són Els Srs: David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparrós, Neus Moragas
Fontané, Jordi Blanquez Berenguer, i Neus Ros Vicente, que no estan a la junta de govern regidors
de la corporació també amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals
i unes retribucions de 6.000 € bruts anuals.
L’Albert Roura i en Jordi Pibernat que no figuren aquí és perquè tindran les assistències a la junta
que marquen .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Es a dir, cobrarà per assistència?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Cobraran per assistència. Ells sí que poden cobrar per assistència igual que la Rosa, perquè és
tinent d’alcalde. El que passa, és que en el seu cas, ella vindrà cada dia a l’Ajuntament, doncs, és
més adient la dedicació parcial.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
La Rosa, cobrarà per assistència i per...
Pren la paraula la senyora interventora:
No, no, perdoneu, qui te sou, no té assistència.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Exacte, és incompatible. Dir que pràcticament tots tindrem una dedicació parcial per tant no
cobrarem per assistència i els únics que cobraran per assistència són L’Albert Roura i en Jordi
Pibernat. I la oposició.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
La oposició que posa, 600 0 60 ?.
Pren la paraula la senyora interventora:
Són 60.
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
S’Han rebaixat una mica els sous, veureu en aquest paper, que és el que hi havia a la legislatura
passada, els sous dels que tindran dedicació parcial perquè hi ha una part de Seguretat Social
que s’ha de donar d’alta. Si hi ha dedicació parcial s’ha de donar d’alta. Per no rebaixar massa
també s’ha fet un reajustament ja ho veureu més endavant, del que són les assignacions als
partits polítics. Així queda equilibrat el pressupost. Per tant els membres que tinguin aquesta
dedicació parcial seran donats d’alta al règim general de la Seguretat Social i percebran les seves

retribucions en dotze pagues.
Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació
parcial, amb efectes de data del ple municipal de constitució de data 15 de juny de 2019, el
règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències -que és el que us explicava d’en Jordi
Pibernat i L’Albert Roura-per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació de què formin part establert en la base 47 de les Bases d’Execució del Pressupost, en
tot allò que no entri en conflicte amb el present acord.
Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses
efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.
Assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica de caràcter anual integrada per un
component variable de 300 € per regidor.
Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de personal de qualsevol
tipus al servei de l'ajuntament, ni a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de
caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que els grups polítics posaran a
disposició del ple de la corporació quan aquest ho sol·liciti, en els termes previstos en la legislació
vigent.
Pren la paraula la senyora interventora:
Jo crec, que s’hi tindria que afegir que els regidors amb dedicació parcial amb efectes de l’1 de
juliol, perquè els hem de donar d’alta a la Seguretat Social i no és farà amb efectes retroactius, si
us sembla.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ho corregiràs,
Pren la paraula la senyora interventora:
No, és que no hi és, no hi posa la data.
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
De tota manera els efectes seran a partir de que ho donem d’alta.
Pren la paraula la senyora interventora:
Jo, faria amb efectes 1 de juliol, no. Si tenim l’acord de 1 de juliol, la Seguretat Social, encara que
ho tramitem el 2 ho acceptaran. Posem amb efectes al 1 de juliol perquè en quedi constància. 3
dies tenim.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Tens tres dies per presentar-ho. Tres dies hàbils.

Pren la paraula la senyora secretària accidental:
En el punt tercer afegeixo, després de la Seguretat Social amb efectes 1 de juliol
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si, nosaltres, des del grup de l’oposició, creiem que tota la gent que fa tasques per l’Ajuntament
te que rebre alguna cosa . Com que això, ens ha vingut una mica de nou. No diem que sigui
malfet, en aquest cas en concret, farem una abstenció, donant suport al nivell de l’equip de
Govern.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez
Berenguer, Esteve Trias Caparrós.
Abstencions: PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i Antoni Ruiz Palma.

6.- CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’Alcalde
dóna compte al Ple de la constitució dels següents grups polítics municipals, així com dels seus
integrants i portaveus:
-

Grup polític municipal de JUNTS PER ANGLÈS (JuntsxCat-JUNTS) integrat per Àstrid Desset
i Desset, David Bohigas Vilalta, Jordi Pibernat Casas, Esteve Trias Caparrós, Neus Moragas
Fontané, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, Jordi Blanquez Berenguer, Neus Ros Vicente.
Actuarà com a portaveu Àstrid Desset i Desset i com a portaveu suplent David Bohigas
Vilalta.

-

Grup polític municipal de PAU d’Anglès, integrat per Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat,
Imma Jiménez Pla i Antonio Ruiz Palma.
Actuarà com a portaveu Pere Espinet Coll i com a portaveu suplent Esteve Callís Prat.

El Ple es dóna per assabentat de la constitució dels grups polítics municipals, així com dels seus
integrants i portaveus.
I

5.

ESTABLIMENT

DEL

RÈGIM

DE

DEDICACIONS,

RETRIBUCIONS,

ASSISTÈNCIES

I

INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, I ASSIGNACIÓ DE LA DOTACIÓ
ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019,
és necessari establir el règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels
membres de la corporació, així com la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
La percepció d'aquestes retribucions, quan es tracti de regidors o regidores en règim de dedicació
exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de
les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen i, també , amb
les indemnitzacions que s'estableixen en l'apartat següent i amb el desenvolupament d'altres
activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.
Per contra, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes retribucions estarà
sotmesa al règim que estableix l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer. Establir que la Sra. ÀSTRID DESSET I DESSET, alcaldessa de la corporació, exerceixi el seu
càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 30 hores setmanals i unes
retribucions de 21.904,92€ bruts anuals.
Segon. Establir que:
A) La Sra. Rosa Torns Vila, segona tinent d’alcalde de la corporació, exerceixi el seu càrrec
amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i unes
retribucions de 7.800 € bruts anuals.
B) Els Srs. David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparrós, Neus Moragas Fontané, Jordi
Blanquez Berenguer, i Neus Ros Vicente, regidors de la corporació exerceixin el seu càrrec
amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals i unes

retribucions de 6.000 € bruts anuals.
Tercer. Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social amb efectes d’1 de juliol de 2019 i percebran les seves retribucions en dotze
pagues.
Quart. Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni
dedicació parcial, amb efectes de data del ple municipal de constitució de data 15 de juny de
2019, el règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part establert en la base 47 de les
Bases d’Execució del Pressupost, en tot allò que no entri en conflicte amb el present acord.
Cinquè. Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser indemnitzats per les
despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental
d’aquestes.
Sisè. Assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica de caràcter anual integrada
per un component variable de 300 € per regidor.
Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de personal de qualsevol
tipus al servei de l'ajuntament, ni a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de
caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que els grups polítics posaran a
disposició del ple de la corporació quan aquest ho sol·liciti, en els termes previstos en la legislació
vigent.
Setè. Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals i als regidors i
regidores afectats, fent constar a aquells que han estat designats per a exercir el seu càrrec en
règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim de no manifestar-se
res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la notificació.
Vuitè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació,
i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la
seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que
disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Dir que hem rebut una comunicació de la oficina Anti-frau de Catalunya recomanant diverses
coses i una de les coses que recomanava i que en aquesta legislatura que iniciem s’evités és
posar retribucions per assistència a òrgans que no són col·legiats: Per exemple, la Junta de
Govern i el Ple si que són òrgans col·legiats, però les comissions de govern prèvies a les juntes no

ho són i era l’ únic sistema que teníem nosaltres per retribuir els regidors. Els que no són tinents
d’alcalde, perquè els tinents d’alcalde integren la junta de govern, el ple on hi som tots . El que
hem fet seguit aquesta recomanació , també la interventora ens ho va reafirmar , la proposta que
és va fer des d’intervenció i secretària era de posar dedicacions especials als regidors que no
tenen assistència a la junta i d’aquí surt el que tot seguit us proposem:
Establir el meu sou brut anual que és el mateix que venia percebent fins ara 21.904,92€ bruts
anuals. Hi ha alguns increments que de vegades són del 1`5% o el 2% anuals que s’aplica a
tothom i és fa referència en aquesta proposta ales bases d’execució del pressupost, pel que
queda explícitament aquí reflectit. Amb una dedicació mínima de 30 hores setmanals, 21.900 €
bruts anuals.
La Sra. Rosa Torns Vila, segona tinent d’alcalde de la corporació, exerceixi el seu càrrec amb
dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i unes retribucions de 7.800
€ bruts anuals.
La resta de regidors que són Els Srs: David Bohigas Vilalta, Esteve Trias Caparrós, Neus Moragas
Fontané, Jordi Blanquez Berenguer, i Neus Ros Vicente, que no estan a la junta de govern regidors
de la corporació també amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals
i unes retribucions de 6.000 € bruts anuals.
L’Albert Roura i en Jordi Pibernat que no figuren aquí és perquè tindran les assistències a la junta
que marquen .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Es a dir, cobrarà per assistència.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Cobraran per assistència. Ells si que poden cobrar per assistència igual que la Rosa, perquè és
tinent d’alcalde. El que passa, és que en el seu cas, ella vindrà cada dia a l’Ajuntament, doncs, és
més adient la dedicació parcial.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
La Rosa, cobrarà per assistència i per...
Pren la paraula la senyora interventora:
No, no, perdoneu, qui te sou, no té assistència.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Exacte, és incompatible. Dir, que pràcticament tots tindrem una dedicació parcial per tant no
cobrarem per assistència i els únics que cobraran per assistència són L’Albert Roura i en Jordi
Pibernat. I la oposició.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
La oposició que posa, 600 0 60 ?.
Pren la paraula la senyora interventora:
Són 60.
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
S’Han rebaixat una mica els sous, veureu en aquest paper, que és el que hi havia a la legislatura
passada, els sous dels que tindran dedicació parcial perquè hi ha una part de Seguretat Social
que s’ha de donar d’alta. Si hi ha dedicació parcial s’ha de donar d’alta . Per no rebaixar massa
també s’ha fet un reajustament ja ho veureu més endavant, del que són les assignacions als
partits polítics. Així queda equilibrat el pressupost. Per tant els membres que tinguin aquesta
dedicació parcial seran donats d’alta al règim general de la Seguretat Social i percebran les seves
retribucions en dotze pagues.
Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació
parcial, amb efectes de data del ple municipal de constitució de data 15 de juny de 2019, el
règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències -que és el que us explicava d’en Jordi
Pibernat i L’Albert Roura-per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació de què formin part establert en la base 47 de les Bases d’Execució del Pressupost, en
tot allò que no entri en conflicte amb el present acord.
Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses
efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.
Assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica de caràcter anual integrada per un
component variable de 300 € per regidor.
Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de personal de qualsevol
tipus al servei de l'ajuntament, ni a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de
caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que els grups polítics posaran a
disposició del ple de la corporació quan aquest ho sol·liciti, en els termes previstos en la legislació
vigent.
Pren la paraula la senyora interventora:
Jo crec, que s’hi tindria que afegir que els regidors amb dedicació parcial amb efectes de l’1 de
juliol, perquè els hem de donar d’alta a la Seguretat Social i no és farà amb efectes retroactius, si
us sembla.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ho corregiràs?

Pren la paraula la senyora interventora:
No, és que no hi és, no hi posa la data.
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
De tota manera els efectes seran a partir de que ho donem d’alta.
Pren la paraula la senyora interventora:
Jo, faria amb efectes 1 de juliol, no?. Si tenim l’acord de 1 de juliol, la Seguretat Social, encara
que ho tramitem el 2 ho acceptaran. Posem amb efectes al 1 de juliol perquè en quedi
constància, 3 dies tenim.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Tens tres dies per presentar-ho. Tres dies hàbils.?
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
En el punt tercer afegeixo, després de la Seguretat Social amb efectes 1 de juliol
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
SÍ, nosaltres, des del grup de l’oposició, creiem que tota la gent que fa tasques per l’Ajuntament
té que rebre alguna cosa. Com que això, ens ha vingut una mica de nou. No diem que sigui
malfet, en aquest cas en concret, farem una abstenció, donant suport al nivell de l’equip de
Govern.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez
Berenguer, Esteve Trias Caparrós.
Abstencions: PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i Antoni Ruiz Palma.
6.- CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’Alcalde
dóna compte al Ple de la constitució dels següents grups polítics municipals, així com dels seus
integrants i portaveus:
-

Grup polític municipal de JUNTS PER ANGLÈS (JuntsxCat-JUNTS) integrat per Àstrid
Desset i Desset, David Bohigas Vilalta, Jordi Pibernat Casas, Esteve Trias Caparrós, Neus
Moragas Fontané, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, Jordi Blanquez Berenguer, Neus

Ros Vicente.
Actuarà com a portaveu Àstrid Desset i Desset i com a portaveu suplent David Bohigas
Vilalta.
-

Grup polític municipal de PAU d’Anglès, integrat per Pere Espinet Coll, Esteve Callís
Prat, Imma Jiménez Pla i Antonio Ruiz Palma.
Actuarà com a portaveu Pere Espinet Coll i com a portaveu suplent Esteve Callís Prat.

El Ple es dóna per assabentat de la constitució dels grups polítics municipals, així com dels seus
integrants i portaveus.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Hem hagut de fer dos grups polítics, dir quins son els nostres integrants i presentar els documents
aquí a l’Ajuntament a la secretària , els integrants i portaveus són els següents:
Grup polític municipal de JUNTS PER ANGLÈS (JuntsxCat-JUNTS) integrat per Àstrid Desset
i Desset, David Bohigas Vilalta, Jordi Pibernat Casas, Esteve Trias Caparrós, Neus Moragas
Fontané, Rosa Torns Vila, Albert Roura Ferrer, Jordi Blanquez Berenguer, Neus Ros Vicente.
Actuarà com a portaveu Àstrid Desset i Desset i com a portaveu suplent David Bohigas
Vilalta.
-

Grup polític municipal de PAU d’Anglès, integrat per Pere Espinet Coll, Esteve Callís
Prat, Imma Jiménez Pla i Antonio Ruiz Palma.
Actuarà com a portaveu Pere Espinet Coll i com a portaveu suplent Esteve Callís Prat.

Doncs, ens donem per assabentats de la constitució dels grups polítics i parts integrants.
Votem, directament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, ens donem per assabentats.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Doncs, aquí posa votacions.
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
Ja, hem posat votacions per tot arreu. Voteu, si voleu, però vull dir que la constitució del grup
polític es fa amb la presentació de l ‘escrit, per tant, al ple se’n dona compte i ja està, no caldria
votar, però...

7.- Rectificació de la descripció del lloc de treball de tresoreria de la Relació de Llocs de Treball
per fer constar que la forma de provisió és mitjançant concurs de mèrits, i d'acord amb l'article
30.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, el complement específic del lloc.
Antecedents de fet:
Primer.- Consta a la Plantilla i al Catàleg de llocs de treball de l’any 2019 de l’Ajuntament
d’Anglès, aprovada inicialment mitjançant acord plenari de data 06 de novembre de 2018, el lloc
de tresoreria reservat a personal Funcionari d’Habilitació Nacional.
Segon.- En data 19 de desembre de 2018 es va procedir a la publicació al BOP del pressupost
general definitivament aprovat així com la plantilla on consta que la plaça de tresoreria està
reservada a personal Funcionari amb Habilitació Nacional.
Tercer.- El Plenari municipal, en sessió extraordinària de data 30 d’abril de 2019, va aprovar l’inici
del procediment de l’elaboració de la RLT i atorgament d’audiència.
Quart.- El Plenari municipal, en sessió extraordinària de 21 de maig de 2019, va aprovar la RLT
de l’Ajuntament d’Anglès.
Cinquè.- En data 24 de maig de 2019, mitjançant el decret d’alcaldia número 495, es va procedir
a sol·licitar a la DGAL la creació del lloc de tresoreria reservat a personal funcionari d’Habilitació
Nacional.
Sisè.- El mateix 24 de maig de 2019, es va procedir a efectuar la sol·licitud a la DGAL, mitjançant
el tràmit habilitat a tal efecte a l’EA-Cat (RS: S2019011773) annexant al mateix:
 Certificat de l’acord plenari d’aprovació de la relació de llocs de treball amb els requisits
sol·licitats per la DGAL.
 Certificat de la plantilla de l’any 2019, on consta el lloc de tresoreria reservat a personal
funcionari d’habilitació nacional.
Setè.- Mitjançant el RE E2019012159 de data 11 de juny de 2019, el Departament de
presidència de la Generalitat de Catalunya, va procedir a efectuar un requeriment d’esmena en el
que es requereix que, en el termini de 10 dies des de la recepció del requeriment, es trameti la
documentació següent:
 Rectificació de la descripció del lloc de treball de tresoreria de la relació de llocs de treball
en que hi consti que la forma de provisió és mitjançant concurs de mèrits, i d’acord amb
l’article 30.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del

personal al servei de les entitats locals, el complement específic.
Vuitè.- Vist que la mesa de negociació celebrada en data 17 de juny de 2019 ha aprovat les
rectificacions sol·licitades.
Fonaments de dret:
Primer.- L’article 14 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel què es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Segon.- L’article 21.1. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Regim Local.
Tercer.- L’article 30.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
Quart.- De conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, "Les Administracions Públiques
podran, així mateix, rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les
errades materials, de fet o aritmètiques existents als seus actes".
Proposta de resolució:
Primer.- Rectificar la descripció del lloc de treball de tresoreria de la relació de llocs de treball en
el sentit que allà on posi: “CM”, ha de dir: “Concurs de mèrits”.
Segon.- Rectificar la descripció del lloc de treball de tresoreria de la relació de llocs de treball en
el sentit que allà on posi: “Concurs”, ha de dir: “Concurs de mèrits”.
Tercer.- Rectificar la descripció del lloc de treball de tresoreria de la relació de llocs de treball en
el sentit que, d’acord amb el catàleg aprovat pel Ple de la corporació, i d’acord amb l’article 30.2
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, s’estableixi que el lloc de tresoreria tindrà un complement específic anual de
4.939,34 €.
Quart.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local a través de
tramitació via EA-Cat pel tràmit específic per respondre al requeriment efectuat, al Delegat de
Personal, al Comitè d’Empresa.
Cinquè.- Publicar edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de Catalunya
pel general coneixement.
Sisè.- Enviar còpia de la relació de llocs de treball amb les modificacions efectuades al

Departament de Governació i Relacions Institucionals en el termini de trenta dies des de la seva
aprovació.
Setè.- Publicar al Portal de la Transparència a fi de donar compliment a allò establert a la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
INTERVENCIONS:
Aquí, bàsicament ja sabeu que vàrem aprovar la plantilla de catàleg de llocs de treball, en data 6
de novembre, ho vàrem publicar al B.O.P. on constava que la plaça de tresoreria estava reservada
per a personal funcionari amb àmbit nacional. Després, en el plenari del 30 d’abril vàrem aprovar
l’inici de la R.L.T. Després, el 21 de maig ho vàrem aprovar definitivament i el 24 de maig, vàrem
sol·licitar a la Direcció General de la Administració Local, la creació del lloc de treball de
tresoreria reservat al personal funcionari. El mateix dia 24, vàrem tramitar també amb la Direcció
General. Els vàrem enviar el certificat d’acord del plenari i el certificat de la plantilla. Resultat,
que a 11 de juny ens contesten que per procedir al que demanem hem de presentar en els 10
dies següents a la recepció una rectificació de la descripció d’aquest lloc de treball en la que
consti explícitament que la forma de provisió de la mateixa és concurs de mèrits. No com havíem
posat C.M, crec hi ha de posar explícitament concurs de mèrits, així ho volen i a més a més ens
deien que el complement específic no l’havíem definit i s’ha de definir obligatòriament. Per tant ,
ens vàrem reunir amb la mesa de negociació dels treballadors, els hi vàrem exposar i el càlcul
del complement específic ens el va dir la Leo.
Pren la paraula la senyora interventora:
Estava ja fixat en el catàleg que vàrem passar amb el pressupost, és aquest sí, perquè no vàrem
valorar la plaça pròpiament, en aquesta R.L.T, la referència, de fet ja estava aprovada pel Ple. És
un complement específic baix perquè és un tràmit que hem de fer.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Per tant, la mesa ho va dictaminar favorablement el resultant i al final la proposta del ple, és
rectificar això que on diu C. M. Ha de dir Concurs de Mèrits i en un altre lloc on diu concurs, també
ha de dir concurs de mèrits i després rectificar la descripció del lloc de treball de Tresoreria, de la
relació de llocs de treball en el sentit que, d’acord amb el catàleg aprovat s’estableix que el lloc
de tresoreria tindrà un complement específic anual de 4.939,34 €. I ho notificarem a la Direcció
General i a tothom, és publicarà al butlletí i al portal de transparència.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez
Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i
Antoni Ruiz Palma.

8.- Aprovació de l’increment del 0,25% de retribucions del personal.
Increment de les retribucions del personal a partir de l’1 de juliol del 2019
L’article 154.1 del RD leg. 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions vigents en matèria de Règim Local-TRRL-,estableix que els increments retributius del
personal de les Administracions Públiques, estan sotmesos a les Lleis de Pressupostos Generals
de l’Estat-LPGE- que, cada any fixa els límits a les retribucions o despeses de personal de les
Corporacions Locals.
L’article 21 del RD Leg. 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- estableixen les determinacions de les quanties i els
increments retributius assenyalant que:
“1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las
retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial
del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente
ley de presupuestos.
2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la
masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el personal”.
Tanmateix, davant la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, Llei
6/2018, de 3 de juliol, es va aprovar el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic. En concret, pel
present exercici, el límit d’increment retributiu es regula a l’article 2 com segueix:
“Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”.
En el seu segon paràgraf, estableix que: “Además de lo anterior, si el incremento del Producto
Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se
añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. Para un
crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en
función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los
incrementos globales resultantes serán:

PIB igual a 2,1: 2,30 %.
PIB igual a 2,2: 2,35 %.
PIB igual a 2,3: 2,40 %.
PIB igual a 2,4: 2,45 %.”
Tenint en compte que segons les dades de l’INE del març es va avançar que el PIB de 2018 va
créixer un 2,6%.
El capítol 1 del pressupost per a 2019 disposa de crèdit adequat i suficient per encabir l’esmentat
increment.
Atès que en sessió extraordinària del Ple de data 21 de maig de 2019 va ser aprovada la RLT i en
el punt VUITÈ de l’acord s’especificava que el Complement Específic aprovat era amb efectes d’1
de juliol,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar l’increment del 0,25% a les retribucions bàsiques (sou i triennis) i al complement
de destí de tot el personal al servei de la Corporació amb efectes des del dia 1 de juliol de 2019.
Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció , a l’assessoria laboral, i informar a totes les
persones treballadores i a la representació sindical.”
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
A partir de l’1 de juliol tocaria incrementar, segons la llei de Pressupostos Generals de l’Estat , en
funció de l’Increment del Producte d’Interior Brut i per tant sense superar el 2,5% i la proposta el
que diu és que aprovem el 0,25% de retribucions bàsiques, sous i triennis i el complement de
destí de tot el personal al servei de la corporació en efectes del 1 de juliol i notificar-ho.
Pren la paraula la senyora interventora:
Aquesta vegada és el mateix que l’any passat, fer l’increment en dos.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez

Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i
Antoni Ruiz Palma.
9.- Acceptació de pràctiques a l’empresa de KK.
Identificació de l’expedient
Aprovació conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball
Antecedents
Vist els convenis tipus del Departament d'ensenyament, que consten a l'expedient, degudament
complimentats i signats per les altres dues parts, emesos per l'Institut Rafael Campalans,
d’Anglès, per realitzar pràctiques a aquest Ajuntament.
Tenint en compte que l'Institut Rafael Campalans és un centre de formació i que, s'ofereix a
l'Ajuntament d'Anglès la possibilitat de signar convenis de col·laboració per a la formació pràctica
de l'alumna Kaur Kiranjot, amb registre número 2018197961 i 2018197962.
Atès que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació de
serveis per part de l'alumna.
Als convenis, s'especifiquen que el període de les pràctiques per l'alumna serà del 21 de juny de
2019 fins al 31 de juliol de 2019 de dilluns a divendres a les tardes de 15:00 a 19:00 hores i els
dimecres al matí de 9:30 a 13:30 hores.
Mitjançant la signatura del conveni l'Ajuntament d'Anglès ha de designar un tutor per a l'alumna.
Vist l'informe jurídic de data 19 de juny de 2019 sobre els convenis de col·laboració entre
l'Ajuntament d'Anglès i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, emès per
la TGAG.
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.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació:

PRIMER.– Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Institut Rafael Campalans i l'Ajuntament
d'Anglès, per a la realització de les pràctiques a la Biblioteca municipal Joaquim Bauxell, de
l'alumna Kaur Kiranjot, del 21 de juny de 2019 fins al 31 de juliol de 2019, equivalent a 140
hores.
SEGON.– Designar a la directora de la biblioteca municipal Joaquim Bauxell, com a tutora de
l'alumna.
TERCER.– Notificar aquest acord a la direcció de l'Institut Rafael Campalans, pel seu interès i
efectes oportuns .
QUART. – Comunicar el següent acord a la directora de la biblioteca municipal, pel seu interès i
efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la señora alcaldessa:
Ja sabeu que els convenis han de passar pel ple , però no ens entretindrem en els detalls. No s’ha
de dir el nom dels alumnes, no?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja està posat.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ja estava posat.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
A dins estava posat.
Pren la paraula la secretària accidental:
Quan no s’ha de dir el nom del alumne en teoria quan publiquem els convenis que s’han de
publicar en el portal de transparència s’han de anonimitzar les dades més que res perquè són
menors. Però aquí en l’acord.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquí a l’acord hi pot constar, el que passa és que no el fem constar. I en el ple , en l’acta també
quedarà anonimitzat.
Pren la paraula la senyora secretària accidental:

Em sembla que l’hem anonimitzat, en el títol està anonimitzat i en els antecedents no.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En el ple també quedarà anonimitzat. A l’acta no hi constarà. És un conveni amb l’Institut Rafael
Campalans per una noia que farà practiques a la Llar d’Infants. El següent també, el mateix, i el
següent també, són tres convenis.
Pren la paraula la senyora secretària accidental:
En practiques d’Estiu.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El conveni especifica que començaran el 21 de juny fins el 19 de juliol de dilluns a divendres de 8
a 13 hores i de 15 a 17 hores . Hi ha un tutor per cada alumne i està marcat en els convenis de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Anglès i el departament d’Ensenyament.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez
Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i
Antoni Ruiz Palma.
10. Acceptació de pràctiques a l’empresa de DPP.
Aprovació conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball
Antecedents
Vist els convenis tipus del Departament d'ensenyament, que consten a l'expedient, degudament
complimentats i signats per les altres dues parts, emesos per l'Institut Rafael Campalans,
d’Anglès, per realitzar pràctiques a aquest Ajuntament. Així com també el certificat negatiu de la
base de dades del registre central de delinqüents sexuals referent a l’alumna.
Tenint en compte que l'Institut Rafael Campalans, és un centre de formació i que, s'ofereix a
l'Ajuntament d'Anglès la possibilitat de signar convenis de col·laboració per a la formació pràctica
de l'alumna Dénia Pérez Pujol, amb registre número 2018189167 i 2018189171.
Atès que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació de
serveis per part de l'alumna.

Als convenis, s'especifiquen que el període de les pràctiques per l'alumna serà del 21 de juny de
2019 fins al 19 de juliol de 2019 de dilluns a divendres de 8:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 17:00
hores.
Mitjançant la signatura del conveni, l'Ajuntament d'Anglès ha de designar un tutor per a l'alumna.
Vist l'informe jurídic de data 19 de juny de 2019 sobre els convenis de col·laboració entre
l'Ajuntament d'Anglès i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, emès pel
TGAG.
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.
Resolució
Per tot això, es PROPOSA al Ple de la corporació:
PRIMER.– Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Institut Rafael Campalans i l'Ajuntament
d'Anglès, per a la realització de les pràctiques a la llar d’infants municipal, el Cucut, de l'alumna
Dénia Pérez Pujol, del 21 de juny de 2019 fins al 19 de juliol de 2019, equivalent a 140 hores.
SEGON.– Designar a la directora de la llar d’infants municipal, el Cucut, com a tutora de l'alumna.
TERCER.– Notificar aquest acord a la direcció de l'Institut Rafael Campalans, pel seu interès i
efectes oportuns .
QUART. – Comunicar el següent acord a la directora de la llar d’infants municipal, el Cucut, pel
seu interès i efectes oportuns.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez
Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i

Antoni Ruiz Palma.
11.-Acceptació de pràctiques a l’empresa de JMR.
Identificació de l’expedient
Aprovació conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball
Antecedents
Vist els convenis tipus del Departament d'ensenyament, que consten a l'expedient, degudament
complimentats i signats per les altres dues parts, emesos per l'Institut Rafael Campalans,
d’Anglès, per realitzar pràctiques a aquest Ajuntament. Així com també el certificat negatiu de la
base de dades del registre central de delinqüents sexuals referent a l’alumna.
Tenint en compte que l'Institut Rafael Campalans, és un centre de formació i que, s'ofereix a
l'Ajuntament d'Anglès la possibilitat de signar convenis de col·laboració per a la formació pràctica
de l'alumna Judit Marès Ramos, amb registre número 2018188817 i 2018188808.
Atès que la realització de les pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació de
serveis per part de l'alumna.
Als convenis, s'especifiquen que el període de les pràctiques per l'alumna serà del 21 de juny de
2019 fins al 19 de juliol de 2019 de dilluns a divendres de 8:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 17:00
hores.
Mitjançant la signatura del conveni, l'Ajuntament d'Anglès ha de designar un tutor per a l'alumna.
Vist l'informe jurídic de data 19 de juny de 2019 sobre els convenis de col·laboració entre
l'Ajuntament d'Anglès i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, emès pel
TGAG.
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.
Per tot això, es PROPOSA al Ple de la corporació:

PRIMER.– Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Institut Rafael Campalans i l'Ajuntament
d'Anglès, per a la realització de les pràctiques a la llar d’infants municipal el Cucut, de l'alumna
Judit Marès Ramos, del 21 de juny de 2019 fins al 19 de juliol de 2019, equivalent a 140 hores.
SEGON.– Designar a la directora de la llar d’infants municipal el Cucut, com a tutora de l'alumna.
TERCER.– Notificar aquest acord a la direcció de l'Institut Rafael Campalans, pel seu interès i
efectes oportuns .
QUART. – Comunicar el següent acord a la directora de la biblioteca municipal, pel seu interès i
efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
S’ha anomenat:
Primer tinent d’alcalde: Sr. Jordi Pibernat Casas
Segon tinent d’alcalde: Sra. Rosa Torns Vila
Tercer tinent d’alcalde: Sr. Albert Roura Ferrer
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez
Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i
Antoni Ruiz Palma.
12.-Donar compte del Decret 612 de 25 de juny de delegació d'alcaldia a la JGL.
Antecedents de fet
Vist el Decret número 612, de data 25 de juny de 2019, que literalment diu:
DECRET
Delegacions d’Alcaldia a favor de la Junta de Govern

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019,
aquesta Alcaldia, amb la finalitat d’aconseguir més debat i participació en la decisió de
determinats assumptes municipals, considera necessària la delegació d’algunes de les seves
atribucions a la Junta de Govern Local.
Vist el que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; 53.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 43.2 i 44 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
RESOLC:
Primer. Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions següents:
TITULAR DE
LA
ÒRGAN EN QUI ES
COMPETÈNCI
DELEGA
A

Alcaldia

Junta de Govern
Local

Alcaldia

Junta de Govern
Local

Alcaldia

Junta de Govern
Local

ATRIBUCIÓ DELEGADA

ART.

Disposar i aprovació de despeses
per sobre de 5.000,00 euros i fins al
21.1.f)
límit de la seva competència.
LRBRL
Aprovació del compte de recaptació.
Aprovació de l'oferta d'ocupació
d'acord amb el pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple, aprovar
les bases de les proves per la
selecció del personal i pels
concursos de provisió de llocs de
treball i distribuir les retribucions
que no siguin fixes i periòdiques.
Sancionar
les
faltes
de
desobediència a la seva autoritat o
per infracció de les ordenances
municipals, exceptuant els casos en
què aquesta
facultat estigui
atribuïda a altres òrgans (sempre
que no comportin separació del
servei
dels
funcionaris
i
acomiadament
del
personal
laboral).

21.1.g)
LRBRL

21.1 n)
LRBRL

Alcaldia

Alcaldia

Junta de Govern
Local

Junta de Govern
Local

Alcaldia

Junta de Govern
Local

Alcaldia

Junta de Govern
Local

Aprovar
els
instruments
de
planejament de desenvolupament
del planejament general quan no
21.1.j)
estigui expressament atribuïda al
LRBRL
Ple la competència, així com la dels
instruments de gestió urbanística i
dels projectes d’urbanització.
L’aprovació dels projectes d’obres i
de serveis quan sigui competent per 21.1.o)
a la contractació o concessió i LRBRL
estigui previst en el pressupost.
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 5.001
euros i no superi el 10 per cent dels
DA 2a
recursos ordinaris del pressupost ni,
LCSP
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.
L’adquisició de béns i drets quan el
seu valor superi els 15.000 euros i
fins el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del pressupost ni els
6.000.000 €, així com l’alienació del
patrimoni que no superi el
percentatge ni la quantia indicats en
els supòsits següents:
DA 2a
LCSP
Béns immobles, sempre que estigui
previst en el pressupost.
Béns mobles, tret dels declarats de
valor històric o artístic, l’alienació
dels quals no es trobi prevista en el

pressupost.

Alcaldia

Alcaldia
Alcaldia
Alcaldia

Junta de Govern
Local

Junta de Govern
Local
Junta de Govern
Local
Junta de Govern
Local

Atorgar llicències urbanístiques el
pressupost de les quals sigui
superior als 25.000 euros, tret que 21.1.q)
les lleis sectorials ho atribueixin LRBRL
expressament al Ple o a la Junta de
Govern Local.
21.1.r)
Canvis ordenament de trànsit
LRBRL
Concessions
administratives 21.1.r)
cementiri
LRBRL
21.1.r)
Aprovació renovació padronal
LRBRL

Segon. D’acord amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes
delegacions tindran efecte des el dia següent a l'adopció d'aquesta resolució, encara que no
s'hagi produït la seva publicació en el butlletí oficial de la província, i seran de caràcter indefinit,
sense perjudici de la potestat d’advocació d'aquesta alcaldia.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a tots els membres de la junta de govern local, als portaveus
dels grups polítics municipals i la dels responsables dels diferents serveis municipals, per al seu
coneixement i efectes.
Quart. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la
corporació i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en
compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Cinquè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri.
Per tot això, es proposa al Ple
ÚNIC.- Donar compte del Decret número 612 de Delegació de l’alcaldia a favor de la Junta de
Govern local.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
Aquí i son les delegacions a favor de la junta de Govern. Hi ha algunes variacions respecte la
legislatura passada. El que és disposar i aprovar les despeses següents: La senyora alcaldessa
llegeix les delegacions de la Junta de Govern d’alt descrites. Això serien les atribucions de la
junta.
13.-Donar compte el decret 613 de nomenament dels tinents d'alcalde.
Antecedents de fet
Vist el Decret número 613, de data 25 de juny de 2019, que literalment diu:
Nomenament dels tinents d’alcalde
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019,
és necessari que aquesta Alcaldia nomeni els tinents d’alcalde, ja que són òrgans d’existència
obligatòria en tots els ajuntaments.
Vist el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; 53.2 i 55 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 46 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre,
RESOLC:
Primer. Nomenar tinents d’alcalde els regidors/es membres de la Junta de Govern Local que tot
seguit es relacionen:
-

Primer tinent d’alcalde: Sr. Jordi Pibernat Casas

-

Segon tinent d’alcalde: Sra. Rosa Torns Vila

-

Tercer tinent d’alcalde: Sr. Albert Roura Ferrer

Segon. Notificar aquesta resolució als regidors/es nomenats, fent-los constar que hauran de
mantenir informada a aquesta alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com a
alcalde/alcaldessa accidental, i que durant aquest exercici no podran modificar les delegacions ja
efectuades per aquesta alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves.
Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la
corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en
compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la

informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri.
Per tot això, es proposa al Ple:
ÚNIC.- Donar compte del Decret número 613 de 25 de juny de 2019 de nomenament dels tinents
d’alcalde.»
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
S’ha nomenat:
Primer tinent d’alcalde: Sr. Jordi Pibernat Casas
Segon tinent d’alcalde: Sra. Rosa Torns Vila
Tercer tinent d’alcalde: Sr. Albert Roura Ferrer

14.- Donar compte Decret 614 delegació alcaldia als regidors.
Antecedents de fet
Vist el Decret número 614, de data 25 de juny de 2019, que literalment diu:
=”Assumpte
Delegació de competències de l’Alcaldessa a regidors
Antecedents
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019,
aquesta Alcaldia considera necessària la delegació de determinades atribucions als regidors, a fi
de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal.
Vist el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; 53.3 i 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 43.3 i 44 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre,

RESOLC:
Primer. Reservar a aquesta Alcaldia-presidència les àrees enumerades a continuació, així com la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers sobre totes les
competències d’alcaldia delegades als Regidors, que no corresponguin a la Junta de Govern o al
Ple.

 Seguretat ciutadana
◦

Policia local

◦

Plans municipals d'emergències

◦

Sistemes de seguretat

◦

Vigilància d’edificis municipals

◦

Civisme i convivència

 Govern obert
 Transparència
 Participació i col·laboració ciutadana
 Recursos humans
 Administració electrònica
 Recursos humans
Segon. Efectuar a favor del senyor Jordi Pibernat Casas, membre de la Junta de Govern Local i
primer tinent d’alcaldessa, la delegació genèrica de les àrees enumerades a continuació, incloent
les facultats de direcció i gestió d’aquestes àrees, així com la de presentar propostes per a la
seva resolució a l’òrgan competent .
-

Ensenyament: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i gestió de la matèria
i particularment aquells aspectes relacionats amb la gestió del personal i de les
instal·lacions de la llar d’infants municipal, el foment de la formació planificada de les
persones adultes, l’impuls del Consell Escolar Municipal i la relació, representació i
coordinació amb els diferents centres educatius de la Vila. A títol enumeratiu:
-

Direcció política i gestió del personal de la llar d’infants i de manteniment de l’escola.

-

Representació als consells escolars

-

Consell Escolar Municipal

-

Oferta formativa per a joves

-

Oferta formativa per a adults

-

Manteniment d’instal·lacions educatives.

-

Joventut: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i gestió de la matèria i
particularment aquells aspectes relacionats amb la polítiques d’emancipació juvenil,
centrades en els eixos d’habitatge, treball i educació. A més, també en àmbits com ara
l’esbarjo, la salut i la prevenció, la cultura, la participació juvenil o el foment de la cohesió
social.

-

Comunicació: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i gestió de la matèria
i particularment aquells aspectes relacionats amb la coordinació dels diferents mitjans de
comunicació locals, la política municipal de comunicació i les campanyes informatives,
així com les gestions relacionades amb el mitjans de comunicació en general.

-

Instal·lacions esportives: La delegació comprèn els actes de gestió del personal de les
instal·lacions esportives, coordinació de les tasques de conservació, control i funcionament
general de les instal·lacions esportives municipals. A títol enumeratiu:
-

Direcció política i gestió del personal de les instal·lacions esportives.

-

Planificació de les inversions de manteniment de les instal·lacions.

Tercer. Efectuar a favor de la senyora Rosa Torns Vila, membre de la Junta de Govern Local i
segon tinenta d’alcaldessa, la delegació genèrica de les àrees enumerades a continuació, incloent
les facultats de direcció i gestió d’aquestes àrees, així com la de presentar propostes per a la
seva resolució a l’òrgan competent .

 Medi Ambient: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i gestió de la
matèria i particularment aquells aspectes relacionats amb el control d’activitats amb o
sense incidència ambiental, prevenció d’incendis, activitats recreatives i espectacles.
També els serveis adreçats a la protecció i defensa del medi ambient i la gestió de residus.
A títol enumeratiu:
◦

Gestió, direcció, control i protecció del medi ambient.

◦

Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat.

◦

Recollida i tractament de residus.

◦

Recollida selectiva de paper, vidre i plàstic.

◦

Deixalleria mancomunada i/o mòbil

◦

Prevenció d'incendis.

◦

Animals abandonats.

◦

Agricultura i ramaderia.

◦

Boscos i terrenys forestals.

◦

Cementiri i serveis funeraris.

 Parcs i jardins
◦

Seguiment del contracte de jardineria

◦

Manteniment de parcs i jardins públics

◦

Planificació de podes d’arbrat

◦

Planificació de substitucions d’arbrat o arbustives

◦

Neteja i desbrossament dels marges dels camins.

◦

Neteja de rieres.

◦

Neteja de parcel·les.

 Neteja viària i d’espais públics
◦

Direcció i gestió del personal de neteja.

◦

Seguiment del contracte de neteja

◦

Neteja viària.

◦

Neteja d’edificis i espais públics.

Quart. Efectuar a favor del senyor Albert Roura Ferrer, membre de la Junta de Govern Local i
tercer tinent d’alcaldessa, la delegació genèrica de les àrees enumerades a continuació, incloent
les facultats de direcció i gestió d’aquestes àrees, així com la de presentar propostes per a la
seva resolució a l’òrgan competent.

 Urbanisme i Territori: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i gestió de la
matèria i particularment aquells aspectes relacionats amb el planejament i gestió
urbanística, les llicències urbanístiques, el desenvolupament de les zones industrials així
com la gestió de la mobilitat i qualsevol aspecte d’abast territorial. A títol enumeratiu:

◦

Direcció i gestió dels Serveis Tècnics municipals.

◦

Planejament urbanístic.

◦

Gestió urbanística.

◦

Disciplina urbanística.

◦

Mobilitat i Transports

◦

Ordenació del trànsit de vehicles i persones a les vies públiques.

◦

Accessibilitat

◦

Polítiques de desenvolupament industrial

◦

Habitatges de protecció pública.

 Promoció Econòmica: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i gestió de la
matèria i particularment aquells aspectes relacionats amb el foment del comerç local, la
política municipal en matèria de promoció de l’activitat econòmica, la gestió dels plans
ocupacionals i la formació ocupacional, així com la política municipal en matèria de
promoció de l’activitat comercial en general. També les polítiques d’empresa i
emprenedoria i relació amb el sector d’activitats econòmica.

 Promoció Turística: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i gestió de la
matèria i particularment aquells aspectes relacionats amb el foment del turisme.
Així mateix, també s’afegeix la delegació especial adscrita a l’àrea de Comunicació relacionada
amb la gestió de

 Xarxes socials
 Web de Turisme
Cinquè. Efectuar a favor del senyor David Bohigas Vilalta, regidor, la delegació genèrica de les
àrees enumerades a continuació, incloent les facultats de direcció i gestió d’aquestes àrees, així
com la de presentar propostes per a la seva resolució a l’òrgan competent.

 Economia i Hisenda: Comprèn els actes de planificació, impuls i gestió de la matèria i
particularment aquells aspectes relacionats amb la planificació econòmica, el pressupost
i la seva execució, i l’elaboració de les ordenances fiscals i preus públics. També la gestió
tributària i recaptatòria. A títol enumeratiu:

◦

Direcció i gestió dels Serveis Econòmics.

◦

Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics.

◦

Inspecció tributària.

◦

Recaptació tributària.

◦

Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista economicofinancer.

◦

Planificació, proposta i gestió pressupostària.

◦

Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic.

 Patrimoni: Comprèn els actes de vetllar per l’actualització de l’inventari municipal de bens
i planificar actuacions de manteniment i conservació del patrimoni municipal en funció de
les finances i pressupost municipal.
◦

Gestió del patrimoni municipal del sòl.

Sisè. Efectuar a favor del senyor Esteve Trias Caparrós, regidor, la delegació genèrica de les àrees
enumerades a continuació, incloent les facultats de direcció i gestió d’aquestes àrees, així com
presentar propostes per a la seva resolució a l’òrgan competent.

 Cultura: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i gestió de la matèria i
particularment aquells aspectes relacionats amb les activitats culturals i la gestió dels
equipaments culturals. A títol enumeratiu:
◦

Direcció política i gestió del Servei de Biblioteca

◦

Planificació i manteniment de la Biblioteca

◦

Activitats culturals

◦

Relació amb les associacions culturals

 Festes tradicionals : Comprèn els aspectes relacionats amb el foment, la programació i
organització de les festes populars i les activitats lúdiques i festives.
◦

Gales d’Anglès

◦

Festa del Remei

◦

Aplecs

◦

Carnestoltes

Setè. Efectuar a favor de la senyora Neus Ros Vicente, regidora, la delegació genèrica de les àrees
enumerades a continuació, incloent les facultats de direcció i gestió d’aquestes àrees, així com
presentar propostes per a la seva resolució a l’òrgan competent.

 Activitats esportives: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i gestió de les
activitats esportives i particularment aquells aspectes relacionats amb la promoció de
l’esport i la relació amb les entitats esportives.

 Promoció i organització de Fires: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls,
organització i gestió d’activitats econòmiques de caràcter firal, siguin puntuals,
esporàdiques o periòdiques. A títol enunciatiu:
◦

Fira de Sant Antoni d’Anglès

◦

Impuls de la nova Fira de la Pesca

◦

Altres esdeveniments puntuals com Viu La Burés

◦

Caga-Tió popular

◦

Explorar, planificar i organitzar qualsevol activitat econòmica local de caràcter firal.

Vuitè. Efectuar a favor del senyor Jordi Blanquez Berenguer, regidor, la delegació genèrica de les
àrees enumerades a continuació, incloent les facultats de direcció i gestió d’aquestes àrees, així
com presentar propostes per a la seva resolució a l’òrgan competent.

 Obra Pública, Brigada i Serveis Municipals: La delegació comprèn els actes de planificació,
impuls i gestió de la matèria i particularment aquells aspectes relacionats amb els
projectes d’execució d’obres públiques d’edificació, instal·lacions i urbanització, el
manteniment del mobiliari urbà, la construcció i manteniment d’equipaments municipals i
el manteniment del servei de l’enllumenat públic. També inclou el manteniment de les
senyalitzacions horitzontals i verticals de les vies municipals, les ocupacions de via
pública. A títol enumeratiu:
◦

Direcció i gestió del personal de la brigada d’obres.

◦

Enllumenat públic.

◦

Subministrament de llum.

◦

Pavimentació de vies públiques urbanes.

◦

Conservació de camins i vies rurals i urbanes.

◦

Conservacions d’aparcaments públics.

◦

Ocupació de les vies públiques.

◦

Coordinació amb l’empresa concessionària del subministrament d'aigua potable,
clavegueram i tractament d’aigües residuals.

◦

Conservació d'edificis públics.

◦

Conservació del mobiliari urbà.

◦

Senyalització de trànsit horitzontal i vertical.

Novè. Efectuar a favor de la senyora Neus Moragas Fontané, regidora, la delegació genèrica de les
àrees enumerades a continuació, incloent les facultats de direcció i gestió d’aquestes àrees, així
com presentar propostes per a la seva resolució a l’òrgan competent.

 Serveis i projectes socials: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i gestió
de la matèria i particularment aquells aspectes relacionats amb les polítiques d’atenció
social i d’igualtat. Inclou l’atenció a la infància, l’adolescència i a les famílies en risc
d’exclusió, les polítiques relacionades amb la immigració, així com la inclusió social. A
títol enumeratiu:
◦

Foment d’una vellesa activa

◦

Relació amb les associacions de caràcter social

◦

Projectes solidaris

◦

Inclusió i ciutadania

◦

Projectes d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió

◦

Atenció a la infància i adolescència

 Sanitat i Salubritat d’espais públics: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls
i gestió de la matèria i particularment aquells aspectes relacionats amb el control de la
sanitat i la salubritat dels espais públics. A títol enumeratiu:
◦

Seguiment de l’empresa de control de plagues

◦

Control de l’aigua de consum humà

◦

Seguiment dels controls de legionel·la, salubritat de la piscina i sorreres infantils

 Salut pública: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i gestió de la matèria

i particularment aquells aspectes relacionats amb el control de la sanitat i la salubritat
dels espais públics. A títol enumeratiu:
◦

Polítiques de prevenció i promoció de la Salut

 Polítiques d’igualtat i habitatge: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i
gestió de les polítiques d’igualtat i d’habitatge.
Desè. Les delegacions produiran efectes a partir de l’endemà de la data d’aquesta resolució i
tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i regidores
delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, com
a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat
d’advocació, en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en
aquest sentit.
Onzè. Les delegacions s’entendran acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils a
comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució els regidors no manifesten
expressament davant l’Alcaldia que no les accepten.
Dotzè. Notificar aquesta resolució als regidors delegats i difondre el contingut d’aquesta, de
conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Tretzè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la
corporació.
Catorzè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es convoqui.”=
Per tot això, es proposa al Ple:
ÚNIC.- Donar compte del Decret número 614 de 25 de juny de 2019 de Delegació de
competències de l’Alcaldessa a regidors .»
INTERVENCIONS:
Es fa esment a les competències d’alt descrites
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Voleu que llegeixi les competències oh ja les heu mirat?

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No cal. Si veiéssim quelcom que no està bé ja ho diríem.
15.- Donar compte decret 620 de nomenament membres JGL.
Vist el Decret número 620, de data 25 de juny de 2019, que literalment diu:
=”DECRET
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019,
és necessari que aquesta Alcaldia nomeni els membres que han d’integrar la Junta de Govern
Local.
Vist el que disposen els articles 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; 54.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 46 i 52 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors/es següents:
-

Sra Àstrid Desset i Desset, presidenta
Sr. Jordi Pibernat Casas, 1r tinent d’alcalde
Sra. Rosa Torns Vila, 2a tinent d’alcalde
Sr. Albert Roura Ferrer, 3r tinent d’alcalde

Segon.- Establir l’horari i les dates de les sessions ordinàries de la Junta de Govern local el 1r i 3r
dijous de cada mes a les 19:30 hores.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als regidors nomenats.
Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la
corporació.
Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la proper sessió que celebri.”=
Per tot això, es proposa al Ple:
ÚNIC.- Donar compte del Decret número 620 de nomenament dels membres de la JGL

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Els membres de la Junta de Govern Local son :
Sra. Àstrid Desset i Desset, presidenta
Sr. Jordi Pibernat Casas, 1r tinent d’alcalde
Sra. Rosa Torns Vila, 2a tinent d’alcalde
Sr. Albert Roura Ferrer, 3r tinent d’alcalde
Les sessions de la Junta seran els primers i tercers dijous de cada mes a les 19:30 hores.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Vist els Regidors delegats de les funcions ja ens podrem adreçar per correu electrònic amb
ells.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Sí, sí..
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, anem per aquí.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, sí, perfecte. Doncs, s’aixeca la sessió.

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

President

La secretària accidental

