ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 21 DE
MAIG DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000003
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 21 de maig de 2019
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 21:00 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Astrid Desset Desset, Alcalde
Josep Casadella Turon, 1r Tinent Alcalde
Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent Alcalde
Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde
David Bohigas Vilalta, Regidor/A
Marta Triado Margarit, Regidor/A
Sergi Sau Riera, Regidor/A
Pere Espinet Coll, Regidor/A
Esteve Callis Prat, Regidor/A
Anna Carrillo Oriol, Regidor/A
Montserrat Garriga Gimbernat, Regidor/A
Amb veu i sense vot:
Leonor Martinez Lacambra, Interventora
Sandra Pinos Martinez, Secretària
Han excusat la seva absència:
Ernesto Luz Aurich, Regidor/A
Desenvolupament de la sessió:
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- Resolució d'al·legacions, correcció d'errades d'ofici i aprovació de la
relació/valoració de llocs de treball de l'Ajuntament d'Anglès.
Títol:
Resolució d'al·legacions, correcció d'errades d'ofici i aprovació de la relació/valoració
de llocs de treball de l'Ajuntament d'Anglès.
Text:

ANTECEDENTS DE FET
1.Per acord de Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 18 de maig de
2017 es va aprovar la contractació del servei d'elaboració de la relació de llocs de
treball (en endavant RLT) a la mercantil Daleph iniciativas y organización, SA.
2. En data 27 de setembre de 2018, la mesa general de negociació crea la mesa de
valoració per la RLT, essent aquest el comitè de valoració.
3. A la memòria justificativa del projecte: Estudi Organitzatiu, Valoració de Llocs de
Treball i Definició de la Relació de Llocs de Treball hi consten les dates de reunions,
metodologia emprada i tràmits seguits.
4. En data 26 de març de 2019 la mesa de negociació va signar l'acta amb
l'atorgament de valors-punt.
5. Vist l'informe emès per la secretària municipal i la interventora en acumulació de
data 25 d'abril de 2019.
6. Vist que el Ple, en sessió extraordinària de data 30 d’abril de 2019, va aprovar per
unanimitat l’inici del procediment d’elaboració de la Relació de Llocs de treball i
atorgament d’audiència.
7. Atès que l’acord adoptat pel Ple de 30 d’abril es va notificar aquest mateix dia als
representants sindicals, i també es va posar a disposició de tots els treballadors
mitjançant la plataforma intranet de l’Ajuntament, tots els documents relatius a la
RLT aprovada a fi que en el termini de 10 dies hàbils des de la seva publicació
tothom que vulgui presenti al·legacions.
8. Vist que el termini d’al·legacions va finalitzar el dijous 16 de maig de 2019 i que
s’han presentat les següents al·legacions:
NÚM.
NOM
COGNOMS
REGISTRE
DATA
E2019011594 03.05.2019
Santi
Franco Romero
E2019011627 06.05.2019
Eugènia
Iglesias Berini
E2019011744 14.05.2019
Clara
Simon Bosch
Dolors
Juventench Bosch
E2019011738 14.05.2019
Montse
Coll Costa
E2019011805 16.05.2019
Joaquin
Galán Caballero
E2019011819 16.05.2019
Georgina
Linares Albertí
E2019011817 16.05.2019
Laura
García Mas
E2019011815 16.05.2019
Ana Maria
Parpal Guillem
Sandra
Vila Llapart
Ana Maria
Parpal Guillem
E2019011816 16.05.2019
Dolors
Pèlach Reverter
Maria Jose Silva Fernández
9. Atès que s’ha encarregat a l’empresa redactora del document la proposta de
resolució de les al·legacions presentades.

10. Vist que en data 20 de maig es va convocar la mesa de negociació general per la
que es va acordar la resolució de les al·legacions realitzades i tot seguit l’aprovació
de la RLT.
11. La proposta d’acord ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de data 16
de maig de 2019.
12. Vist l’informe conjunt de secretaria i intervenció municipal de data 21 de maig de
2019.
LEGISLACIÓ APLICABLE:
- Article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP)
- Articles 29, 30 i 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
- Articles 82 i 45 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
- Article 22.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local
Resolució
D’acord amb allò exposat, l’alcaldessa, Àstrid Desset i Desset, proposa als membres del Ple
l’adopció del següent
ACORD:

PRIMER.- Desestimar totalment les al·legacions presentades per:
- El Sr. Santiago Franco referent a les al·legacions que fan referència a les
fitxes, a la valoració de llocs de treball, al lloc assignat, l’horari i el salari
d’acord amb la motivació donada a l’informe emès per l’empresa Daleph de
data 20 de maig de 2019 que forma part de l’expedient.
- Les Sres. Dolors Juventench i Montse Costa referent a l’organigrama i a la
valoració de llocs de treball, d’acord amb la motivació donada a l’informe
emès per l’empresa Daleph de data 20 de maig de 2019 que forma part de
l’expedient.
- El Sr. Joaquim Galán referent a les fitxes i a la valoració de llocs de treball,
d’acord amb la motivació donada a l’informe emès per l’empresa Daleph de
data 20 de maig de 2019 que forma part de l’expedient.
- La Sra. Anna Maria Parpal referent a les fitxes, d’acord amb la motivació
donada a l’informe emès per l’empresa Daleph de data 20 de maig de 2019
que forma part de l’expedient que forma part de l’expedient.
SEGON.- Estimació parcial i desestimació parcial:
- Estimar les al·legacions presentades per la Sra. Clara Simon referent a les
fitxes i en conseqüència es procedeix a introduir els canvis proposats a la
documentació que conforma l’expedient de la relació de llocs de treball. I
desestimar les al·legacions presentades referent a la valoració de llocs de
treball i a l’horari, d’acord amb la motivació donada a l’informe emès per
l’empresa Daleph de data 20 de maig de 2019 que forma part de l’expedient.

-

-

-

Estimar les al·legacions presentades per la Sra. Laura Garcia en relació a
l’horari i en conseqüència es procedeix a introduir els canvis proposats a la
documentació que conforma l’expedient de la relació de llocs de treball.
Estimar parcialment l’al·legació realitzada en relació a la valoració de llocs de
treball i en conseqüència es procedeix a introduir els canvis proposats a la
documentació que conforma l’expedient de la relació de llocs de treball.
Desestimar l’al·legació referent a les fitxes d’acord amb la motivació donada a
l’informe emès per l’empresa Daleph de data 20 de maig de 2019 que forma
part de l’expedient.
Estimar les al·legacions presentades per la Sra. Georgina Linares en relació a
les fitxes i en conseqüència es procedeix a introduir els canvis proposats a la
documentació que conforma l’expedient de la relació de llocs de treball.
Estimar parcialment l’al·legació realitzada en relació a la valoració de llocs de
treball i en conseqüència es procedeix a introduir els canvis proposats a la
documentació que conforma l’expedient de la relació de llocs de treball.
Desestimar l’al·legació referent a l’organigrama d’acord amb la motivació
donada a l’informe emès per l’empresa Daleph de data 20 de maig de 2019
que forma part de l’expedient.
Estimar les al·legacions presentades per les Sres. Sandra Vila, Anna Maria
Parpal, Dolors Pèlach, Maria José Silva referent a les fitxes i en conseqüència
es procedeix a introduir els canvis proposats a la documentació que conforma
l’expedient de la relació de llocs de treball. I desestimar les al·legacions
referents a la valoració de llocs de treball i al complement de destí, d’acord
amb la motivació donada a l’informe emès per l’empresa Daleph de data 20
de maig de 2019 que forma part de l’expedient.

TERCER.- Estimar totalment l’al·legació presentada per la Sra. Eugènia Iglesias en
relació a l’organigrama i en conseqüència es procedeix a introduir els canvis
proposats a la documentació que conforma l’expedient de la relació de llocs de
treball d’acord amb la motivació donada a l’informe emès per l’empresa Daleph de
data 20 de maig de 2019 que forma part de l’expedient.
QUART.- Procedir a la modificació dels següents elements fruit de la detecció d’errors
materials d’ofici, i que són els que es detallen a continuació, d’acord amb l’informe
emès per l’empresa Daleph de data 20 de maig de 2019 que forma part de
l’expedient:
 S’han indicat els complements de destinació a les fitxes de llocs de treball.
 S’ha canviat el complement de destinació del tresorer/a de 28 a 24 a la fitxa i
a la RLT.
 S’ha incrementat la dotació del lloc de peó de la brigada d’obres i serveis de 1
a 2 a l’estudi retributiu i la RLT.
 S’ha incrementat la dotació del lloc de l’administratiu de 2 a 3 a la RLT.

 S’ha reduït la dotació del lloc d’auxiliar administratiu/va de 6 a 5.
 S’ha ampliat la dotació del lloc de recepcionista de la zona esportiva de 2 a 3.
 S’han fet els següents canvis referents al lloc de conserge-notificador/a a
l’organigrama, fitxes i RLT: s’ha canviat la denominació a consergenotificador/a-auxiliar de suport; s’han afegit les funcions d’auxiliar
administratiu/va; s’ha posat el mateix CD (14) i CE que els llocs d’auxiliar
administratiu/va.
 S’ha creat una nova fitxa de TAG de Serveis Econòmics, amb la mateixa
puntuació que el lloc de TAG de Serveis Territorials, però amb funcions
específiques.
 S’ha revisat la política retributiva perquè no aplicava correctament la fórmula
acordada. D’altra banda, també s’indica la distribució salarial dels
complements per cada treballador/a, incloent el CPT.
 S’ha revisat la Relació de Llocs de Treball perquè no indicava el CE dels llocs
de treball, si no el de les persones que l’ocupen. L’Annex 11 presenta el
complement específic fruit de la valoració.
 S’ha revisat la dedicació de les fitxes per error de picatge en el factor de 4.
Dissabtes, diumenges i festius.
CINQUÈ.- Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Anglès on s'inclou
l'Estudi Organitzatiu, Valoració de Llocs de Treball i Definició de la Relació de Llocs de
Treball.
Que inclou la següent documentació que s’aprova i s’annexa a l’expedient:
- Memòria justificativa del projecte: Estudi Organitzatiu, Valoració de Llocs de Treball i
Definició de la Relació de Llocs de Treball
- Presentació del projecte
- Informe diagnosi de la situació actual i proposta de millora
- Presentació amb els organigrames proposta
- Fitxes descriptives dels llocs de treball
- Manual de valoració dels llocs de treball de la Diputació de Barcelona
- Acta de valoració dels llocs de treball
- Criteris acordats en les sessions de valoració
- Estudi retributiu
- Presentació de les proposta retributiva a la Mesa General de Negociació
- Nota tècnica de la política retributiva
- Relació de Llocs de Treball
I annex resum que s’incorpora a aquest acord.
SISÈ.- Aprovar els complements personals transitoris d’acord amb el següent detall:
- Administrativa intervenció: 6327,14 euros anuals.
- Administrativa tresoreria: 6327,14 euros anuals.
- Auxiliar administratiu urbanisme (referent al 50% jornada actual): 740,30
euros anuals.

-

Arquitecte (referent al 30% jornada actual): 3914,68 euros anuals.
Peó de manteniment de la zona esportiva: 7374,03 euros anuals.

SETÈ.- Adequar les retribucions del personal que no ocupa lloc de treball (relleus,
substitucions, etc) d’acord amb l’equivalent del lloc de treball valorat per la seva
categoria a la valoració de llocs de treball que s’aprova en aquest acord.
VUITÈ.- El complement específic de la relació de llocs de treball s’entén actualitzat a
data 1 de juliol de 2019.
L’actualització de la resta de conceptes retributius es realitzarà d’acord amb
l’actualització que publiqui la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses.
NOVÈ.- Notificar el present acord al Delegat de Personal, al Comitè d’Empresa i als
empleats públics municipals de l’Ajuntament d’Anglès posant en coneixement que la
documentació que forma part de l'expedient que s'aprova es troba ubicada a
l’intranet de l’Ajuntament d’Anglès.
DESÈ.- Publicar edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de
Catalunya pel general coneixement.
ONZÈ.- Enviar còpia de la plantilla i de la relació de llocs de treball al Departament de
Governació i Relacions Institucionals en el termini de trenta dies des de la seva
aprovació.
DOTZÈ.- 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.
TRETZÈ.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència per a dictar i fer tants actes i gestions com
calguin per a dur a terme aquests acords adoptats.
ANNEX RESUM:

ÀREA

DENOMINACIÓ DE LLOC

Secretaria i Serveis Interns

Coordinador/a de Secretaria i Serveis
Interns/Secretari/ària

Secretaria i Serveis Interns

Tècnic/a de gestió

Secretaria i Serveis Interns

Tècnic/a auxiliar d'informàtica

NUM.
RESERVA DE
FITXA
LLOC
(FUNCIONS

ESCALA

SUBESCALA

FORMA DE DOTACIÓ TIPOLOGIA
PROVISIÓ D'EFECTIUS DE LLOC

GRUP

CD

CE

1

L

HN

Secretaria

CM

1

C

A1

28

35.428,54 €

2

F

AG

De gestió

CM

1

B

A2

18

13.210,60 €

AE

Serveis
especials

CM

1

B

C1

18

10.868,03 €

CM

3

B

C1

16

6.959,08 €

3

F/L

Secretaria i Serveis Interns,
Intervenció, Serveis Territorials

Administratiu/va

4

F

AG

Administrati
va

Secretaria i Serveis Interns, Serveis
Territorials, Atenció a la Persona

Auxiliar administratiu/va

5

F

AG

Auxiliar

CM

5

B

C2

14

7.326,31 €

Secretaria i Serveis Interns

Conserge-Notificador/a-Auxiliar de suport

6

F

AG

Subaltern

CM

1

B

AP

14

7.326,31 €

HN

Intervenció Tresoreria

CM

1

C

A1

28

NV

CM

1

B

A1

24

NV

Intervenció

Interventor/a

7

F

Tresoreria

Tresorer/a

8

F

HN

Intervenció Tresoreria

Serveis Territorials

Coordinador/a de Serveis Territorials TAG

9

F

AG/AE

Tècnica

CM

1

C

A1

26

23.239,65 €

Serveis Territorials

TAG (Serveis Territorials)

10

F

AG

Tècnica

CM

1

B

A1

24

12.929,18 €

Serveis Territorials

Arquitecte/a

11

F

AE

Tècnica

CM

1

B

A1

24

13.854,08 €

Serveis Territorials

Enginyer/a

12

F

AE

Tècnica

CM

1

C

A1

24

17.091,23 €

Serveis Territorials

Arquitecte/a tècnic/a

13

F

AE

Tècnica

CM

1

C

A2

20

17.398,95 €

Serveis Territorials

Oficial d'obres i serveis

14

L

CM

1

B

C2

14

11.025,90 €

Serveis Territorials

Oficial 1a electricista (lloc a extingir)

15

L

CM

1

B

C2

14

13.569,38 €

Serveis Territorials

Oficial 1a electricista

16

L

CM

1

B

C1

14

13.589,25 €

Serveis Territorials

Oficial de manteniment escolar

17

L

CM

1

B

C2

14

9.869,78 €

Serveis Territorials

Operari/ària d'obres i serveis

18

L

CM

2

B

AP

10

6.860,37 €

Serveis Territorials

Auxiliar de serveis

19

L

CM

1

B

AP

10

5.935,47 €

Atenció a la Persona

Recepcionista de la zona esportiva

20

L

CM

3

B

C2

12

5.219,40 €

Serveis Territorials

Oficial de manteniment de la zona
esportiva

21

L

CM

1

B

C2

14

10.563,45 €

Serveis Territorials

Peó de manteniment de la zona esportiva

22

L

CM

1

B

AP

10

10.559,97 €

Atenció a la Persona

Director/a de l'Escola Bressol

23

L

CM

1

C

A2

20

18.323,85 €

Atenció a la Persona

Mestre/a

24

L

CM

3

B

A2

16

9.021,38 €

Atenció a la Persona

Tècnic/a auxiliar d'educació infantil

25

L

CM

4

B

C1

16

8.991,06 €

Atenció a la Persona

Director/a de la Biblioteca

26

L

CM

1

C

A1

20

12.911,85 €

Atenció a la Persona

Tècnic/a auxiliar de Biblioteca

27

L

CM

2

B

C1

14

7.808,63 €

Atenció a la Persona

Responsable de projectes de municipi

28

F

AE

Tècnica

CM

1

C

A2

18

13.210,60 €

Seguretat Ciutadana

Sots-inspector/a en Cap de la Policia Local

29

F

AE

Serveis
especials

CM

1

C

C1

20

24.767,83 €

Seguretat Ciutadana

Sergent

30

F

AE

Serveis
especials

CM

1

C

C1

19

24.407,69 €

Seguretat Ciutadana

Caporal

31

F

AE

Serveis
especials

CM

1

C

C1

18

20.117,02 €

Seguretat Ciutadana

Agent

32

F

AE

Serveis
especials

CM

8

B

C1

16

15.002,91 €

Serveis Territorials

Encarregat/da de la brigada d'obres i
serveis

33

L

CM

1

C

C2

16

14.058,13 €

Intervenció

TAG (Serveis Econòmics)

34

F

CM

1

B

A1

24

12.929,18 €

AG

Tècnica

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Actualment teniu disponible a la carpeta del regidor en el gestor d'expedients electrònic
juntament amb tots els documents de l'expedient . Per posar-vos una mica en context, ja
sabeu que el 26 de març és va signar una acta amb l'atorgament de valors punt i en un

procés que venim fent . En l'últim ple extraordinari del 30 d'abril, és va acordar l'inici
d'aquest expedient de relació de llocs de treball i ara hi havia un període d'al·legacions
que finalitzava el dijous 16 de maig . Han presentat al·legacions totes aquestes persones.
Són 13 al·legacions algunes estan posades per tipologia de llocs de treball i el que s'ha
fet, és encarregar a l'empresa redactora del document que és Daleph una proposta de
resolució. El 20 de maig que era dilluns es varen reunir els representants dels
treballadors juntament amb els sindicats, la secretaria i els càrrecs electes que formaven
part de la mesa i es va anant desgranant al·legació per al·legació i la noia de Daleph ens
anava explicant que estimava, que estimava parcialment i que denegava. A partir d'aquí
és proposa com a resultat de totes aquestes al·legacions que estan motivades per cada
persona en concret en l'expedient i teniu accés, aquí com que és públic i com que estem
parlant de persones, preferiria no entrar en detall a cada un d'ells però bé hi ha una
desestimació en alguns casos total, una estimació parcial.
Pren la paraula la senyora secretària:
Àstrid si vols només digues el nom de les desestimacions per saber a qui cal.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Doncs, s'ha desestimat les al·legacions presentades per Santiago Franco, La senyora
Dolors Juventench, Montserrat Costa, el senyor Joaquim Galán i la Anna M.ª Parpal.
S'ha estimat parcialment la senyora Clara Simón, en alguns temes relatius a la fitxa.
S'han estimat les al·legacions de la senyora Laura Garcia parcialment, de la Georgina
Linares i de la senyora Sandra Vila, Anna M.ª Parpal, Dolors Pelach i Maria Josep, també
referent a les fitxes. Després s'ha estimat totalment la al·legació de la Geni Iglesias que
era més un tema amb relació a l’organigrama que no pas amb incidència econòmica.
S'han detectat també una sèrie d'errors materials físics que ha detectat Daleph. Temes
com diferents nivells que no tocaven, alguns complements de destinació de les fitxes. En
fi, ho teniu aquí, tot relacionat.
El què proposem és aprovar aquesta relació de llocs de treball que en la reunió de dilluns
amb els representants dels treballadors, els sindicats i tots plegats hem acabat debatent
hi creiem que la proposta de Daleph era encertada o així ho creiem. És proposa doncs,
aprovar aquesta relació de llocs de treball, s'hi inclou un estudi organitzatiu que està en
l'expedient, la valoració dels llocs de treball la definició de la relació de llocs de treball i
tota aquesta documentació. Una memòria justificativa, la presentació, l'informe de
diagnosi de la situació actual, la proposta de millora, els organigrames de proposta com
tindrien de funcionat, les fitxes descriptives de tots els llocs de treball, el manual de
valoració, en base a que s'han valorat i com s'ha fet, l'acta de valoració dels llocs de
treball, els criteris acordats en aquestes sessions de valoració, un estudi retributiu, la
presentació de les propostes retributives de la mesa general de negociació, la nota
tècnica de política retributiva i la relació de llocs de treball.
En el punt sisè hi ha una sèrie de persones, més que persones llocs de treball en els
quals el sou que actualment estan perceben les persones que els estan ocupant, queda
per sobre d'aquesta política retributiva i per tant els pertoca un complement de
productivitat transitòria UCPT.
Pren la paraula la senyora secretària:
Personal transitori de productivitat
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Transitori, personal, si, perdó avui estic canviant les paraules. És el lloc d'administratiu
administrativa d'intervenció, que li queda aquest complement, l'administrativa de
tresoreria el mateix, auxiliar administratiu d'urbanisme referent a un cinquanta per cent de
jornada que està fent actualment li queda un complement de 740, l'arquitecte referent al
trenta per cent de jornada que fa actualment 3.914 i el peó de manteniment de la zona

esportiva 7.374.
En el punt setè, adequar les retribucions del personal que no ocupa lloc de treball
(relleus, substitucions, etc) d’acord amb l’equivalent del lloc de treball valorat per la seva
categoria i per últim, doncs ,gràcies al esforç de la interventora i del regidor d'hisenda
podem dir que és pot implementar aquesta nova valoració a partir de 1 de juliol del 2019 i
que cal però, que la secretaria de l'estat de pressupostos i despeses ho publiqui, és així,
o ho publiquem nosaltres i els ja ho faran. Com va.
Pren la paraula la senyora interventora:
El sou base, triennis i complements de destí és publiquen cada any pel Ministeri i val per
a tots els funcionaris. Que passa, com tenim la previsió que a partir del juliol s'incrementi
un 0,25, novament d'acord del decret llei que regula de les retribucions, doncs, hem
d'esperar . El que cal aclarir de tot això, és que el complement específic ja queda fixat, a
partir del juliol ja no hi ha més increment perquè ho tindríeu que passar novament pel ple i
hem valorat i hem comptat que és pugui aplicar amb aquest import .
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
A partir d'aquí la resta doncs, és modificar, publicar, enviar copia a la plantilla i publicarho en el portal de transparència , autoritzar l'alcaldia per dictar i fer actes de gestions els
que calgui per dur a terme aquests acords adoptats i ja un annexa resum de com queden
el numero de fitxa que hi ha en l'expedient, com és fa la reserva de lloc, les cargues, en fi
. Vosaltres teniu la paraula.
Pren la paraula el senyor Esteva Callís:
Hi han coses que les comprenem però no hem tingut temps sobre els informes de
secretaria i intervenció, nosaltres d'entrada ens abstindrem.
Pren la paraula el senyor Sergi Sau:
Nosaltres, també anirem amb la mateixa línia d'això que acabes de dir, no hem tingut
temps de mirar-ho.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Si, si, ho entenem. Sap greu, dir-vos que tots ens ho poguéssim mirar amb més
tranquil·litat i que no haguéssim de córrer.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Només afegir que a la proposta prèvia el 30 d'abril, vàreu votar tots a favor i que en
aquest cas en la messa de negociació que vàrem tenir ahir mateix, diguem que per
unanimitat tots vàrem estar d'acord i vàrem signar tant els representants de l'Ajuntament
com els representants dels treballadors, el comitè i els sindicats que venien de fora.
Pren la paraula el senyor Esteva Callís:
M'agradaria veure els informes de secretaria i..
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Els teniu aquí, els teniu aquí.
Pren la paraula el senyor Esteva Callís:
Bé, per això, entrarem al portat.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Penseu que ara hi teniu accés tots dos.
Pren la paraula el senyor Esteva Callís:
Si, ja, ja.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
I que s'ha de venir a mirar aquí a l'expedient. És una mica complicat hi han 73 documents
dins de l'expedient.
Pren la paraula el senyor Esteva Callís:
Per això, per això.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor (7): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta i
Marta Triadó Margarit; Anglès2015-2019 (3): Jordi Pibernat Casas, Josep Casadellà
Turón i Neus Moragas Fontané;
Abstencions (5) : PAU (4): Pere Espinet Coll, Esteve Callis Prat, Montserrat Garriga
Gimbernat, i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
En Contra : --«=
2.0.- Aprovació de l’acord de Condicions de l’Ajuntament d’Anglès i refosa de les
millores aprovades amb anterioritat per l’Ajuntament d’Anglès.ANNEXOS I DE LA
JORNADA DELS EMPLEATS PÚBLICS
Títol:
Aprovació de l’acord de Condicions de l’Ajuntament d’Anglès i refosa de les millores
aprovades amb anterioritat per l’Ajuntament d’Anglès. ANNEXOS I DE LA JORNADA
DELS EMPLEATS PÚBLICS
Text:
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Per part dels representants sindicals es proposa l’adhesió a l’acord marc de
condicions aprovat per l’ACM i FMC.
Segon.- Vist l’informe emès per la secretària municipal de data 8 de maig de 2019.
Tercer.- Es proposa als representants sindicals l’adopció del redactat de l’acord marc
de condicions adaptant-lo a l’Ajuntament d’Anglès i sense incloure el redactat de la
part que es proposa no s’ajusta a dret.
Quart.- En data 20 de maig de 2019 no s’arriba a cap acord a la mesa general de
negociació però sí que s’acorda que s’aprovi la refosa de les millores aconseguides i
de l’establiment de la jornada a tot el personal fruit de la valoració de llocs de treball
aprovada.
Resolució
D’acord amb allò exposat, l’alcaldessa, Àstrid Desset i Desset, proposa als membres
del Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar que la jornada de treball general de l’Ajuntament d’Anglès és la
que s'estableixi en el marc de legislació vigent de l'Estat per a tot el sector públic
(actualment l’obligació legal que tots els empleats públics acabin realitzant la

jornada anual imperativa, actualment 1642 hores). En tot cas, s'entén que la jornada
és l'equivalent a la mitjana setmanal de 37 hores i 30 minuts de treball efectiu
setmanal en còmput anual.
SEGON.- Aprovar la refosa de les millores aprovades amb anterioritat per
l’Ajuntament d’Anglès, incloent les interpretacions pertinents a fi que l’òrgan gestor
pugui aplicar-les:
=”A)
Primer. Complementar la prestació d'incapacitat temporal del personal públic
municipal que tingui dret a la prestació d'IT a càrrec de la Seguretat Social, així com
d’aquells funcionaris integrats:
1. Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els
3 primers dies, es reconeix un complement retributiu fins a arribar al 50% de les
retribucions que es vinguin percebent en el mes anterior al de causar-se la
incapacitat.
2. Des del dia 4rt al 20è, ambdós inclosos, el complement que es pugui sumar a la
prestació econòmica reconeguda per la seguretat social haurà de ser tal que, s'arribi
al 75% de les retribucions que vinguessin corresponent a aquest personal en el mes
anterior al de causar-se la incapacitat.
3. A partir del dia 21è, inclusivament, es reconeix una prestació equivalent al 100% de
les retribucions que es vinguessin percebent el mes anterior al de causar-se la
incapacitat.
4. Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la
prestació reconeguda per la seguretat social serà complementada, des del primer
dia, fins arribar al 100% de les retribucions que vinguessin corresponent a aquest
personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
5. Es consideren casos excepcionals i per tant complementats fins al 100%:
- els casos d'hospitalització i intervenció quirúrgica i la baixa derivada de la
intervenció,
- les situacions de maternitat, incloent totes les situacions d’incapacitat temporal que
en derivin per causa de l’embaràs.
- i incapacitats temporals derivades de violència de gènere.
B)
Primer.- Reconèixer per tot el personal de l’Ajuntament d’Anglès la modificació per
assumptes propis i dies de vacances addicionals per antiguitat, segons el decret llei
10/2015, a partir del dia 12 de setembre del 2015, amb el següent redactat:
Per assumptes propis 6 dies a l’any, que augmentaran a 2 dies addicionals quan es
compleixi el sisè trienni, incrementant-se un dia addicional per cada trienni a partir
del vuitè.
22 dies/any hàbils per vacances i s'afegeixen 4 dies addicionals per
vacances en funció del temps de serveis prestats a l’administració pública,
amb el següent quadre:

3 anys de serveis: 23 dies hàbils
6 anys de serveis: 24 dies hàbils
9 anys de serveis: 25 dies hàbils
12 anys o més de serveis: 26 dies hàbils
Segon.- Es podrà gaudir correlativament els dies per assumptes propis i les vacances.
C)
Aprovar que com a gratificació extraordinària als agents de la policia municipal serà
la següent:
Agent:
Normals Diürnes a 18€/hora
Festives o nocturnes a 20€/hora
Festives i nocturnes a 22,5 €/hora
Sens perjudici dels límits establerts a l'apartat primer de les condicions jurídiques de
l'informe emès per la secretària accidental que consta literalment en aquesta
resolució.
Aquest acord deroga l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2009
en virtut del principi de llei la posterior deroga a l’anterior.
Aprovar que com a quantificació d'hores extres serà la següent:
- Per categoria Peó de brigada:
Hora extra normal: 10€/hora
Dissabtes: 12,50€/hora
Diumenges i festius: 15€/hora
- Per categoria Oficial de brigada:
Hora extra normal: 13€/hora
Dissabtes: 18€/hora
Diumenges i festius: 20€/hora
Sens perjudici dels límits establerts en aquest acord de condicions.
D)
Antecedents
Vist que l'article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions
públiques de Catalunya preveu el següent:

«Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les
retribucions
Les persones a les quals s'aplica aquesta llei poden gaudir d'una reducció d'un terç o
de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la
retribució, respectivament, en els supòsits
següents:
a) Per a tenir cura d'un fill o filla menor de sis anys, sempre que se'n tingui la guarda
legal.
b) Per a tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no
faci cap activitat retribuïda, sempre que se'n tingui la guarda legal.
c) Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat,
amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau
de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció
especial.
d) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur
dret a l'assistència social íntegra.
Atès que la Disposició addicional Primera de la citada Llei estableix en relació a
l'aplicació al personal laboral de les administracions públiques el següent: «Les
mesures establertes per aquesta llei són aplicables al personal laboral de les
administracions públiques d'acord amb el que estableixen els convenis col·lectius
corresponents, per als quals aquesta llei esdevé principi orientador.
Atès que aquesta mesura no consta aprovada pel personal laboral de l'Ajuntament,
es proposa la seva aprovació. Per aquest motiu l'equip de govern va convocar el
passat 13 de desembre de 2017 a la mesa de negociació de l'Ajuntament que va
aprovar per unanimitat l'aplicació de l'article 26 de la Llei 8/2006 al personal
laboral.
Per tot això es proposa:
PRIMER.- Aplicar al personal laboral de l'Ajuntament d'Anglès l'article 26 Llei
8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya preveu el
següent:
«Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les
retribucions
Les persones a les quals s'aplica aquesta llei poden gaudir d'una reducció d'un terç o
de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la
retribució, respectivament, en els supòsits següents:
a) Per a tenir cura d'un fill o filla menor de sis anys, sempre que se'n tingui la guarda
legal.
b) Per a tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no
faci cap activitat retribuïda, sempre que se'n tingui la guarda legal.
c) Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat,
amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau
de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció
especial.

d) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur
dret a l'assistència social íntegra
SEGON.- Notificar el present acord als representants sindicals, i al Departament de
Treball.”=
TERCER.- Aquests acords es registraran, dipositaran i publicaran de conformitat amb
el que disposa la normativa vigent i desplegarà els efectes que determina la
normativa aplicable.
QUART.- Notificar el present acord al Departament de Treball.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Hi han una sèrie de millores aprovades perquè s'havien negociat amb els sindicats i amb
els representants hi s'havia fet el decret corresponent, doncs ara farem una refosa de tot
i a més a més el que fem és aprovar una jornada de treball legal per a tot l'Ajuntament de
1642 hores anuals que repartides setmanalment vindrien a ser unes trenta set hores i
mitja, però que això, és irregular perquè hi ha gent que fa torns de vuit hores, però que al
final la suma de les seves hores anuals ha de donar 1642. Això, és pot fer gràcies a
l'estudi retributiu que hem fet anteriorment que s'ha fet en base a les treta set hores i mitja
i s'ha vist que hi havia una sèrie de llocs de treball doncs que estaven treballant 40 hores i
a més a més per sota i com que s'ha estudiat el sou en base a treta set hores i mitja, això
permet ara passar-los a trenta set hores i mitja a tots. Per tant el primer punt de l'acord és
aprovar aquesta jornada de treta set hores i mitja setmanals o equivalent anual de 1642
hores . Aprovar la reforma de totes aquestes millores que us deia abans que s'havien
anat aconseguint per a ells. Aquí hi ha un resum; Complementar la prestació
d'incapacitat temporal del personal públic municipal que tingui dret a la prestació d'IT en
aquests casos hi ha tot un seguit de casos.
El segon es reconèixer per tot el personal de l’Ajuntament d’Anglès la modificació per
assumptes propis i dies de vacances addicionals per antiguitat, segons el decret llei
10/2015, a partir del dia 12 de setembre del 2015. A les hores hi havia que la gent que
feia 3 anys que està a la casa tenia 23 dies, 6 anys 24 i així. Després hi havia també que
és podrà gaudir correlativament els dies per assumptes propis i les vacances. Que hi
havien una sèrie de hores extres per a determinats col·lectius que de vegades era
inevitable, que els necessitàvem, doncs això queda aquí recollit també. Hi havia un altre
tema de reducció de la jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80 per cent o al 60 per
cent de les retribucions en casos de maternitat i d'altres. Tots aquests casos estan
recollits aquí. Es proposa això, aplicar el que hem comentat abans i que aquests acords
quedin registrats auditats, es publicaran i és notificarà l'acord al departament de treball.
Pren la paraula el senyor Sergi Sau:
Com que això, són coses que més o menys hem anat aprovant ho veiem bé.
Pren la paraula el senyor Esteva Callís:
Nosaltres també hi estem d'acord.

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, Albert Roura Ferrer, 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, i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : --«=
3.0.- Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 5 del POUM’12 “Ajust de
la reserva del sistema de comunicacions, del nou eix Brugent-Ter” presentada per
Antex, SA.
Títol:
Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 5 del POUM’12 “Ajust de la
reserva del sistema de comunicacions, del nou eix Brugent-Ter” presentada per
Antex, SA.
Text:
Identificació de l'expedient
Modificació puntual núm. 5 del POUM’12 “Ajust de la reserva del sistema de
comunicacions, del nou eix Brugent-Ter” presentada per Antex, SA
Antecedents
1.- Mitjançant acord de Ple de data 7 de març de 2019 es va aprovar inicialment la
Modificació puntual número 5 del POUM d’Anglès per tal d’ajustar la reserva del
sistema de comunicacions del nou eix Brugent-Ter, situant a 25 m l’afectació
grafiada al sud de la N-141e en el tram del PPU-06.3 Can Perolada III.
Addicionalment, la modificació puntual proposa un canvi de redactat de l’article 39.4
de les Normes urbanístiques del POUM relatiu a la reserva del nou eix viari BrugentTer.
2.- L'esmentat document es va sotmetre 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, núm. 57 de data 21 de març de 2019 i en
el diari El Punt Avui en data 21 de març de 2019, en què ha romàs exposat al públic,
sense que s’hagi presentat cap al·legació.
3.- Així mateix, després de l'aprovació inicial de l'esmentat instrument, es va sol·licitar
informe sectorial de la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat, que ha estat
tramès en data 17 de maig de 2019 (RE E2019011827) i en sentit favorable i que
es transcriu parcialment:

“Valoració
La reserva i les afectacions fixades pel POUM per al pas de l’eix Brugent-Ter, en el
tram que segueix el corredor de la carretera N-141e, presenten amplituds variables.
Així, pel costat sud d’aquest corredor, en el tram que confronta amb el PPU-03 Riera
Seca, el POUM manté la línia d’edificació a 25 m de l’aresta exterior dreta de la
calçada de la carretera N-141e que va quedar fixada en el Pla parcial i la modificació
puntual a què fan referència els antecedents 7 i 8. Alhora, en el tram confrontant
amb el sòl urbà industrial Can Perolada (parcel·la ANTEX), el POUM fixa també la línia
d’edificació a 25 m de l’aresta exterior dreta de la calçada de la carretera N-141e. En
el tram comprés entre el PPU-03 Riera Seca i el sòl urbà industrial Can Perolada, el
POUM delimita una franja de reserva d’amplada variable fins a un màxim 150 m, que
afecta entre d’altres l’àmbit del PPU-06.3 Can Perolada III, adjacent al sòl urbà
industrial esmentat.
La proposta formulada per la present modificació puntual número 5 del POUM de
situar en el PPU-06.3 Can Perolada III el límit de la zona no edificable reservada a
l’eix Brugent-Ter a 25 m de l’aresta exterior de la calçada dreta de la carretera N141e dona continuïtat a la línea d’edificació que el mateix POUM ha fixat en el sòl
urbà industrial Can Perolada (parcel·la ANTEX) que és adjacent a l’àmbit del PPU06.3. Atès que aquesta afectació permet ubicar el traçat definit al projecte
constructiu AG-03020.3 a què fa referència l’antecedent número 6, i que en el tram
del nou corredor Brugent-Ter comprés entre el PPU-03 Riera Seca i el sòl urbà
industrial Can Perolada, aquest darrer inclòs, es donen les circumstàncies previstes a
l’article 87.1b relatiu als supòsits especials de la línia d’edificació, es pot admetre la
línea d’edificació proposada a 25 m en el PPU-06.3, que comporta una reducció
respecte els 50 m que amb caràcter general correspon a les variants de població i a
les vies preferents.
Alhora, atès que l’amplitud de la reserva per a l’eix viari Brugent-Ter en el corredor de
la carretera N-141e varia al llarg del seu recorregut, es considera pertinent el canvi
de redactat de l’article 39.4 de la Normativa urbanística del POUM que planteja la
modificació puntual.
Així doncs, s’informa favorablement la línia d’edificació proposada per aquesta
Modificació puntual a l’àmbit del PPU-06.3 a 25 m de l’aresta exterior dreta de la
calçada de la carretera N-141e, i el canvi de redactat de l’article 39.4 de la
Normativa urbanística del POUM.
Finalment, escau recordar que el Pla parcial que desenvolupi l’àmbit del PPU-06.3
haurà d’obtenir l’informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de
Girona, i que prèviament a l’execució de les obres corresponents caldrà obtenir
l’autorització preceptiva d’aquell servei territorial.”
4.- Vist l’informe favorable de la Secretaria.
Fonaments de Dret

D’acord amb el previst als articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
La competència per a l'aprovació d'aquesta resolució correspon al Ple Municipal
d'acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i l'article 52.2,c) 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, mitjançant
l'acord favorable de la majoria absoluta dels membres que de dret formen el plenari,
tal i com s'estableix a l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i l'article 114 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.
Resolució
D’acord amb allò exposat, l’alcaldessa, Àstrid Desset i Desset, proposa als membres
del Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER- Aprovar provisionalment la Modificació puntual núm. 5 del POUM d’Anglès
anomenada “Ajust de la reserva del sistema de comunicacions, del nou eix BrugentTer”.
SEGON.- Elevar l'expedient degudament diligenciat, juntament amb els informes, a la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Publicar el present acord 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.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Resulta que ja sabíeu que en data 7 de març vàrem iniciar una modificació puntual per la
zona de Can Perolada a tocar Antex, perquè la nau que ells tenen està a 25 metres, però
tota la resta del polígon on no hi han modificacions l'obligació general del POUM
aprovada el 2012, ho fixava a 75 metres . A resultes d'aquest inici d'expedient vàrem
enviar la petició a carreteres que informessin al respecte. Quan vàrem fer la comissió
informativa vàrem comentar que esperàvem que arribes, per sort ha arribat, divendres, va
arribar divendres i per sort és favorable. Per tant això, ens permet avui aprovar
provisionalment. Hi ha hagut un període d'al·legacions que no s'ha presentat cap
al·legació, per tant ara l'aprovació provisional és gairebé ferma, vol dir que es tramet tot
això a urbanisme, la propera comissió d'urbanisme ho ha d'aprovar perquè tot és
favorable i per tant ja tenim via lliure pel tema dels 25 metres perquè Antex pugui ampliar
el seu magatzem fins a 25 metres, això, és una molt bona noticia. Aquí ha tot l'expedient
també i si voleu si ens fixem en els informes hi ha també informes favorables de la
secretària i ja està , es tractaria d'aprovar aquesta modificació provisionalment, elevar
aquest expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i publicar el present
acord.

Pren la paraula el senyor Sergi Sau:
Per part nostra ho veiem bé, crec que hem de votar a favor. Votarem a favor.
Pren la paraula el senyor Esteva Callís:
El nostre grup també votarà a favor.

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, Albert Roura Ferrer, 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, i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : --«=
3.1.- Aprovació addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en
relació a la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb l’Ajuntament per l’exercici
2019.
Títol:
Aprovació addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en relació a
la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia
abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb l’Ajuntament per l’exercici 2019.
Antecedents
Primer.- L'Ajuntament té establert el conveni de delegació de competències amb el
Consell Comarcal de la Selva per la prestació de la responsabilitat de la recollida i
control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb
l’Ajuntament, per registre d'entrada número E2019010652 de 15 de març de 2019,
el Consell Comarcal de la Selva ha presentat l'addenda al conveni per la renovació de
la prestació del servei durant l'exercici 2019, el text del qual és transcriu:
=»D’una banda, l’alcaldessa de l’Ajuntament d’Anglès, Sra. Àstrid Desset Desset amb
DNI núm.40358745R actuant en nom i representació de dita institució, amb NIF
P1700800D. en virtut de les facultats conferides per acord de Ple de 13 de juny de
2015 i Sandra Pinos Martínez, secretària municipal de l'Ajuntament d'Anglès,
actuant com a fedatària en la formalització del present conveni.
D’altra part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la
Selva, en virtut de les facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós de la Llei d’organització

comarcal. i Francesc Xavier Hernàndez Corominas, Secretari del Consell Comarcal de
la Selva, actuant com a fedatària en la formalització del present conveni.
Introducció
El Consell Comarcal de la Selva exerceix el servei de recollida d’animals de
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits directament des de l’any 1997.
Aquest servei es presta amb gestió directa i per als municipis de la comarca.
D’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, correspon a
l’ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o
ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges urbans. El punt 2 de l’anterior
article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, preveu que els ajuntaments puguin delegar
la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a administracions o entitats locals
supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència del servei i sota
l'aplicació dels preceptes de la Llei de Protecció dels Animals.
En data 7 de febrer de 2017, la Comissió Permanent del Ple va adoptar l’acord
d’aprovar el conveni tipus de delegació de la responsabilitat de la recollida i control
dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits, el qual va ser
notificat a tots els ajuntaments per la seva aprovació.
En data 21 de setembre de 2017 l’ajuntament d’Anglès ha tramés al Consell
Comarcal de la Selva el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament
per la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits signat.
Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de la Selva
El municipi d’Anglès, d’acord amb el preus establerts per a les diferents tipologies
que al final s’especifica, rep els serveis següents :
Servei ordinari:
Aquest servei inclou la recollida d’animals de companyia en dies laborables i horari
de 08,00 a 14,30 h, l’acollida dels animals fins que siguin recuperats pels seus
propietaris, o la seva adopció en cas d’animals abandonats, la gestió dels expedients
i la gestió veterinària. Per a prestació d’aquest servei s’estipula anualment un preu
per cada ajuntament, amb un pagament únic.
Servei extraordinari (recollida)

Aquest servei inclou les recollides fora de l’horari ordinari, concretament:




Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 14:30 fins a les 22:00 h
Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 22:00 a 08:00 h.
Recollida dissabtes, diumenges i festius (24 hores).

Aquest servei és de prestació voluntària per part dels ajuntaments, únicament merita
despesa en cas de ser requerit i d’acord a la tipologia del servei. Aquesta despesa
serà facturada trimestralment.
Servei de sanejament de gats per establiment de colònies urbanes controlades.
Aquest servei és de prestació voluntària, únicament merita despesa en cas el
municipi encarregui al Consell Comarcal les tasques de sanejament i esterilització
dels gats per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes. Correspondrà a
l’Ajuntament liquidar l’import
trimestralment atenent als preus establerts
anualment per a la contraprestació d’aquest servei que inclou: reunions amb els
veïns, coordinació amb l’ajuntament i els voluntaris, cessió del material de captura,
desplaçament dels animals capturats, atenció veterinària, esterilització, marcatge i
retorn a la colònia.
Segon: Finançament dels serveis
El conveni estableix en el seu apartat cinquè el finançament d’aquest servei. Totes
les despeses de gestió, manteniment, personal i inversions del servei de recollida i
acollida d’animals abandonats, perduts i ensalvatgits, aniran a càrrec del Consell
Comarcal de la Selva. L’ens comarcal serà el responsable de l’elaboració del
pressupost anual i de la seva aprovació.
1. Servei ordinari de recollida i d’estada dels animals al CAAS
La contraprestació econòmica que correspon a cada municipi per la prestació i
disponibilitat del servei de recollida ordinari, el control dels animals i totes les
gestions administratives que comporti la recerca dels propietaris i la recuperació dels
animals s’elaborarà anualment tenint en compte:





El nombre d’habitants del municipi (recompte padró municipal, IDESCAT).
El nombre d’habitatges (primers i segones residències, IDESCAT).
La superfície del municipi.
El nombre d’animals recollits durant els últims tres anys al municipi.

Els ajuntaments aportaran, en el seu conjunt, un 55% del pressupost de despeses,
sense incloure les partides d’inversions (100% Consell Comarcal) i les del servei de
recollida extraordinari (recollides en festius, caps de setmana, tardes i nits, que
correspon 100% als ajuntaments que ho requereixin).
Els tècnics dels Departament de Territori i Sostenibilitat elaboren anualment
pressupost del servei de recollida i control d’animals de companyia. La distribució de
l’aportació municipal es realitza tenint en compte:






Nombre d’habitants ........
Superfície del municipi ...
Nombre d’habitatges ......
Gossos recollits (3 darrers anys)
Gats recollits (2 darrers anys)

35 %
10 %
15 %
35 %
5%

Atenent aquests paràmetres els valors de la contraprestació pel servei de recollida
ordinari i d’acollida dels animals que correspon a l’ajuntament és:
Municipi: Anglès
% total comarca

euros comarca

euros municipi

Habitants (5.479 h )

3,38 %

52.500,00 €

1.772,77 €

Superfície (16,31 km2)

1,79 %

15.000,00 €

268,33 €

Habitatges (2.081 h)

3,28 %

22.500,00 €

738,61 €

Gossos (14 gossos)

1,29 %

52.500,00 €

674,98 €

Gats (2 gat)

2,25 %

7.500,00 €

168,81 €

24.000,00 €

1.000,00 €

Quota fitxa (1.000,00 €)
TOTAL

4.623,49 €

Aportació total ajuntaments:
Aportació quotes fitxes
Aportació quotes variables
Distribució per habitants (35%)

174.000,00 euros
24.000,00 euros
150.000,00 euros
52.500,00 euros

Distribució superfície (10%)

15.000,00 euros

Distribució habitatges (15%)

22.500,00 euros

Distribució gossos (35%)

52.500,00 euros

Distribució gats (5%)

7.500,00 euros

2. Servei de recollida extraordinari
Servei Extraordinari

Preu unitari

Recollida extraordinari dies laborable de 14,30 a 22,00 h

62,40 €/gos

Recollida extraordinària en dissabtes, festius i horari nocturn
(de 22,00 a 08,00 h)

78,00 €/gos

Recollida extraordinària fallida

41,60 €/servei

Manteniment d’animals en el dipòsit municipal temporal de
l’Ajuntament fins a 72 hores.

26,00 €/gos

Trasllat directe del gos al CAAS (municipis sense dipòsit
municipal temporal)

15,60 €/gos

3. Servei de sanejament colònies urbanes de gats
Sanejament i control gats colònies urbanes

Import

Cost unitari per gata femella

55,00 €/animal

Cost unitari per gat mascle

30,00 €/animal

Test serològic FeLV / FIV

15,0 € / test

Tercer: Vigència
En tot allò no previst en la present addenda continuarà essent vigent i d’aplicació el
conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament d’Anglès per la

delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia
abandonats, perduts i/o ensalvatgits.
Els imports per a la prestació dels serveis seran vigents per l’exercici en curs.
Quart: Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament


Import de: 4.623,49 € per a la prestació del servei ordinari, mitjançant pagament
únic a l’inici de l’exercici 2019.

En cas de requerir els serveis de recollida extraordinari i/o el de sanejament de
colònies urbanes de gats, es facturarà trimestralment, d’acord al nombre de serveis
requerits, la seva tipologia i els preus establerts a l’apartat segon”=
Segon.- Vist informe de la TGAG
Dictamen
La regidora, Marta Triadó Margarit, sotmet a dictamen de la Comissió Informativa el
següent
ACORD
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni per la prestació de la responsabilitat de la
recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits
per a l’exercici 2019 amb una despesa corresponent de 6123,49 € amb càrrec a
l'aplicació per vinculació pressupostària 311 25001 recollida d’animals del
pressupost municipal vigent.
Segon.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris pel
desenvolupament del present acord.
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, i al als serveis
econòmics municipals
Quart.- Trametre còpia del conveni signat a la Direcció General de l'Administració
Local del Departament de Governació, d'acord amb allò establert a l'article 309 del
ROAS, i incloure'l al Portal de la transparència de la web municipal.»=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Des del 2017, l'Ajuntament té signat un conveni amb el Consell Comarcal per delegar les
responsabilitats en el tema de la recollida de animals de companyia perduts, abandonats
o ensalvatgits. Hi han dos tipus de serveis, els ordinaris i els extraordinaris . Els ordinaris,

són els que es fan en dies laborables de les 8 del matí fins a 2/4 de 3 de la tarda i els
extraordinaris són els que es fan fora d'aquests horaris i els que s'han de veure amb el
sanejament i la esterilització dels gats pel control de les colònies urbanes. Ara, ens toca
aprovar la addenda per aquest any 2019, tot plegat té un cost de 6123,49 € perdó,
4623,49, però aquí hi deu haver algun error, hi han dos valors .
Pren la paraula la senyora interventora:
A mi em sonava 4.000 i escaig. Crec que una part és l'ordinari i la resta el total és el que
paguem per l'extraordinari.
Pren la paraula la senyora Marta Triadò:
Exacte, els 4623,49 €. és per l'ordinari i els 6123,49 €. que és preveuen per
l'extraordinari.
Pren la paraula el senyor Esteva Callís:
Així, els 6123, que són.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
El total.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Hi ha una previsió.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Hi ha un valor fixe i un variable. El variable és el que fa incrementar

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, Albert Roura Ferrer, 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, i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : --«=
4.0.Modificació
número
4
Verdaguer.MODIFICACIO 4-2019

del

pressupost

2019,

Arcada

Can

Títol:
Modificació número 4 del pressupost 2019, Arcada Can Verdaguer. MODIFICACIO 42019
Text:
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT núm. 4/2019
Examinat l'expedient de modificació de crèdit 4-2019 del vigent Pressupost en la modalitat
de suplement de crèdit, finançat amb baixa de crèdit.
Atès a la modificació del projecte de les obres de Rehabilitació de l’Arcada Can Verdaguer,
que forma part del Pla de Barris, justificada en l’informe evacuat per l’arquitecte municipal
en data 25/04/2019.

Atesa la manca de consignació suficient per portar a terme les obres addicionals, no
previstes inicialment, però que esdevenen necessàries per la correcte execució del contracte.
Considerant que les despeses indicades són d'urgent realització pel que no pot esperar-se al
següent Pressupost per afrontar-les. Aquesta urgència es justifica en els terminis marcats
per la subvenció lligada al Pla de Barris, que finança part d’aquest projecte.
La baixa de crèdit, segons l'informe proposta, no afectaran el correcte funcionament dels
serveis públics, degut a que dins el mateix projecte del Pla de Barris hi ha l’obra Voreres del
Casc Antic, la qual la seva consignació no serà necessària utilitzar-la en la seva totalitat.
D’acord amb l’art. 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març -TRLRHL-, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar fins a l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la
Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el president de la Corporació
ordenarà la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o
de suplement de crèdit, en el segon. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per
la Intervenció, se sotmetrà a l'aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos
tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre
informació, reclamació i publicitat de els pressupostos a què es refereix l'art. 169 d'aquesta
Llei.
Vist l’informe favorable de la Intervenció, on s’explica que la modificació no afectarà a
l’estabilitat pressupostària, en suposar un augment de despesa no financera finançat amb
una disminució de despesa no financera.
L'òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons disposa l'art.
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i la
tramitació serà la mateixa que la prevista per a la aprovació del Pressupost General, el que
exigeix aprovació inicial, exposició al públic per termini de 15 dies, entenent-se com
definitivament aprovat sense necessitat de nou acord en el cas que no es presentessin
reclamacions. en un altre cas, necessitarà d'acord exprés d'aprovació definitiu i, en tot cas,
serà necessària per a la seva entrada en vigor la publicació del pressupost, resumit per
capítols després de la modificació, en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la modificació pressupostària 4-2019 del pressupost vigent per
suplement de crèdit, finançada amb baixa de crèdit, el qual a nivell de capítols és el següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida pressupostària
933.63202
BAIXA DE CRÈDIT
Partida pressupostària
1532.61901

Denominació
Arcada Can Verdaguer
Denominació
Pla Barris-voreras Casc Antic

Import
71.000 €
Import
71.000 €

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 el senyor David Bohigas:
En aquest cas l'arcada de Can Verdaguer ha sofert alguns canvis a part de les
expropiacions alguna cosa s'ha agut de modificar a nivell d'arquitectura i això fa que el
projecte pugi més diners concretament està previst destinar-hi 71.000 € més i en aquest
cas els trauríem de suplement de crèdit d'aquesta partida i els trauríem de la partida
també lligada al pla de barris que és de les voreres i del casc antic. Voreres i casc antic
són 71.000 €, també perquè preveiem que no executaríem tota aquesta partida de 71.000
€.

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, Albert Roura Ferrer, 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, i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : --«=
5.0.- PROPOSTA D'ACORD RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS I
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT
Títol:
PROPOSTA D'ACORD RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS I MODIFICACIÓ
DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT
Text:
Vista la relació de despeses procedents d'exercicis anteriors, en concepte de quota com a
ens adherit al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona
(CILMA), corresponents a serveis prestats a aquest Ajuntament, per un import total de 2.376
euros.
Atès a que no hi ha consignació suficient per poder atendre les esmentades factures, es
procedirà a la modificació del pressupost via suplement de crèdit, establerta en l’article 177
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu

2/2004, de 5 de març -TRLRHL-, disposa que quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no
pugui demorar-se fins al exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la Corporació
crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el president de la Corporació ordenarà
la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de
suplement de crèdit, en el segon.
Considerant que les despeses indicades són d'urgent realització, al ser quotes referides a
exercicis antics (2012, 2013, 2014, 2015, 2017 i 2018), pel que no pot esperar-se al
següent Pressupost per afrontar-los.
Vist l'informe evacuat per la Secretaria Municipal.
Vist l'informe evacuat per la Intervenció Municipal.
Considerant que l'aprovació del present expedient es sotmetrà a l'aprovació del Ple de la
Corporació tant el reconeixement extrajudicial de crèdits com la modificació del pressupost
per donar-hi cobertura, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos.
Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels
pressupostos a què es refereix l’article 169 del TRLHL.
Per l'exposat, s'eleva al Ple de la Corporació, la proposta següent:
PRIMER.- Aprovar la modificació pressupostària 5-2019 del pressupost vigent per suplement de
crèdit, finançada amb baixa de crèdit, el qual a nivell de capítols és el següent:
Suplement de crèdit
Codi aplicació
pressupostària

Descripció

Import modificació (€)

933.46601

QUOTA CILMA

2.376

Finançament Romanent de Tresoreria
Codi aplicació
pressupostària

Descripció

Import modificació (€)

87000

ROMANENTS ORDINARI

2.376

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 el reconeixement extrajudicial, per un import total de 2.376 euros, de les
factures que es detallen a continuació:
Creditor: CILMA
Any
2018
2017
2015
2014
2013
2012

Núm factura
2018/136
2017/165
2015/148
2014/149
2013/153
2012/155
TOTAL PENDENT ABONAR

Concepte
Quota socis
Quota socis
Quota socis
Quota socis
Quota socis
Quota socis

Import
396,00 €
396,00 €
396,00 €
396,00 €
396,00 €
396,00 €
2.376,00 €

TERCER.- Condicionar l’aplicar al pressupost de l'exercici vigent al corresponents crèdit, amb
càrrec a l’aplicació 933.46601, a l’aprovació definitiva de la modificació del pressupost
esmentada anteriorment.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
En aquest cas en el tema del CILMA, que aquest any és desfà hi han una sèrie de quotes
d'anys enrere que estaven pendents de pagament i a l'hora de desfer-ho s'han de pagar
són 2376.00 € o 78, ara no me'n recordo exactament . El que proposem és pagar-ho i
carregar-ho a càrrec del romanent del exercici 2018.

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, Albert Roura Ferrer, 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, i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : --«=
6.0.- PROPOSTA D'ACORD RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACROD
EXPROPIACIÓ DRET D'ÚS ARCADA CAN VERDAGUER
Títol:
PROPOSTA D'ACORD RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACROD
EXPROPIACIÓ DRET D'ÚS ARCADA CAN VERDAGUER

Text:
Antecedents
1.- En data 17 de maig de 2019 (E2019011828) la Sra. Laura Conrsunsky Moré, advocada,
actuant en nom i representació de la Sra. CRISTINA NAVARRO SIDERA, presenta recurs de
reposició contra la resolució dictada pel Ple de la corporació en data 2-04-2019 en la que
s’acordava la inadmissió a tràmit de les al·legacions presentades per ella mateixa i el Sr.
Càndid Casadevall contra l’aprovació inicial de la relació de béns a expropiar a l’Arcada de
Can Verdaguer. En el recurs se sol·licita l’admissió a tràmit de l’escrit d’al·legacions per no ser
extemporani.
2.- Vist l’informe jurídic de data 20 de maig de 2019, que emet les següents consideracions
jurídiques:
“Primera.- Des d’un punt de vista formal, el recurs ha estat interposat dintre del termini legal
d’un mes previst als efectes i contra un acte susceptible de ser recorregut, i per persona
legitimada, actuant a través de la seva representant legal. No concorren causes d’inadmissió
a tenor de l’article 116 de la Llei 39/2015.
Per altra banda, l’òrgan competent per resoldre el present recurs és el Ple, per ser el mateix
que va dictar l’acord que s’impugna i, d’acord amb el previst a l’article 119 de la Llei
39/2015, la resolució del recurs, que s’haurà de dictar i notificar en el termini d’un mes,
estimarà en tot o en part o desestimarà les pretensions formulades en el mateix o declararà
la seva inadmissió.
Segona.- En quant al fons del recurs s’al·lega que, en contra del que resol l’acord impugnat,
les al·legacions presentades durant el termini d’audiència de l’acord de data 29-01-2019 ho
van ser dintre del termini de 15 dies conferit als efectes, concretament el dia 11 de febrer de
2019, ja que la notificació de l’acord es va fer el dia 18 de març de 2019.
Una vegada contrastada aquesta dada amb el justificant de la notificació de correus que
consta a l’expedient, es comprova que en l’anterior informe es va apreciar erròniament la
data de notificació de l’acord, ja que tot i que de la data escrita a mà es veu un nombre que
pot confondre’s amb el 12, el tampó de correus marca el dia 18. Així s’acredita també amb
la documentació aportada per la recurrent.
Per la qual cosa s’ha d’estimar el present recurs de reposició presentat i admetre a tràmit les
al·legacions presentades per haver-ho estat dintre de termini, però només per part de la Sra.
Cristina Casadevall Carreras, en tant que el Sr. Càndid Casadevall va ser notificat en un
termini anterior i per a ell sí que serien extemporànies i la inadmissió correcta.
Tercera.- Admeses doncs, les al·legacions, procedeix resoldre-les. Entrant a analitzar el
contingut de les al·legacions ara admeses, cal dir en primer lloc, que les que poden formularse en aquest tràmit es diferencien entre l’oposició a la necessitat d’ocupació per raons de
fons o forma i la pretensió de rectificació d’errors en la relació formulada. En qualsevol cas,
cal que es fonamenti la procedència d’excloure’n algun dels inclosos.
Tal com ja es va informar en data 27 de març de 2019, les al·legacions no fan referència a la
correcció o veracitat de les dades contingudes en la relació de béns i drets afectats, per la
qual cosa aquella no es veu alterada i per tant, la relació de béns i drets aprovada, tampoc.
En relació al contingut concret de l’escrit d’al·legacions, si bé la recurrent manifesta el seu
desacord amb l’acord pres i la seva disconformitat amb la relació individualitzada de béns i
drets, no concreta els motius pels quals aquesta podria ser errònia o bé caldria que fos
modificada.
En aquest sentit, l’article 18 del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa indica que “2. En
los casos de oposición a la ocupación o a la disposición de los bienes o derechos, por

motivos de forma o de fondo, deberán señalarse los fundamentos de la misma y los
razonamientos que puedan aconsejar la estimación como preferentes y convenientes al fin
de la expropiación de otros bienes y derechos no figurados en la relación publicada.”
Sí que s’al·lega l’existència d’arbitrarietat per part de l’Ajuntament per haver-los privat del
seu dret real sense haver tramitat prèviament cap procediment ni haver satisfet una
indemnització prèvia, però no s’aporten arguments que facin reconsiderar la legalitat de
l’acord de necessitat d’ocupació que motiva l’expropiació que s’impugna.
Per la qual cosa procedeix desestimar les al·legacions.
Conclusió
Per tot l’exposat, s’informa favorablement l’adopció del següent acord:
Primer.- Estimar el recurs de reposició presentat per Laura Corsunsky Moré, en representació
de la Sra. Cristina Navarro Sidera en data 17 de maig de 2019 contra l’acord de Ple de data
2-04-2019 que inadmetia les al·legacions presentades contra l’acord de ple de 29-01-2019.
Segon.- Admetre a tràmit les al·legacions presentades per Cristina Navarro Sidera en data 11
de març de 2019 contra l’acord de ple de data 29-01-2019 i desestimar-les pels motius
exposats en aquest informe, confirmant la resta de l’acord.

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada amb l’expressió dels recursos
corresponents.”
Fonaments de Dret
1. Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 116 i concordants.
2. Article 16 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i
article 18 del Decret de 26 d’abril de 1957, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
Resolució
Per tot l’exposat, es proposa als membres del Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Estimar el recurs de reposició presentat per Laura Corsunsky Moré, en
representació de la Sra. Cristina Navarro Sidera en data 17 de maig de 2019 contra
l’acord de Ple de data 2-04-2019 que inadmetia les al·legacions presentades contra
l’acord de ple de 29-01-2019.
Segon.- Admetre a tràmit les al·legacions presentades per Cristina Navarro Sidera en
data 11 de març de 2019 contra l’acord de ple de data 29-01-2019, i desestimar-les
pels motius exposats l’informe jurídic transcrit en la part expositiva del present acord,
confirmant la resta de l’acord.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada amb l’expressió dels recursos
corresponents.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:

Doncs és un recurs presentat per la senyora Laura Corsunsky, que representa a Cristina
Navarro, propietària de l'edifici que hi ha al costat de l'arcada. Jo ho explico una mica a la
meva manera : Resulta que s'havien desestimats els últims recursos perquè estaven fora
de termini, però ella argumenta que en el sobre de correus hi havia una data que era 18
de març, hi ha hagut un error material, suposo de la lletrada nostra quan ho va veure, va
comprendre una altra data, es va confondre amb un 12, quan correus marca 18.
Pren la paraula la senyora secretària:
En el paper rosa a l'hora d'escriure-ho m'ho va ensenyar, perquè diu és que no ha sigut ni
en mala fe ni res. Ha sigut un error a l'hora de identificar el numero . Com que el paper
rosa és manual encara s'ha confós del 12 amb el 18 i clar si comptes des del dia 12 està
fora de termini i per això és va proposar no admetre a tràmit les al·legacions perquè si era
així estaven fora de termini i per això, es va proposar no admetre a tràmit les al·legacions
perquè estaven fora de termini, però si que és veritat que quan és va presentar el recurs
mirant-ho bé, el numero, que a l'hora d'escriure te molt que desitjar hi si que és podia
interpretar que era un error a l'hora d'escriure . Ara el que és proposa és que mirant-ho bé
i si que és veritat que el numero del tampó és de data 18 per tant està dins del termini i es
proposa estimar el recurs de reposició que ha presentat l'advocada de la senyora Cristina
Navarro i s'admeten a tràmit aquestes al·legacions. Pel que és la forma s'admet a tràmit,
però pel que és el fons del que s'està demanant és proposa desestimar les al·legacions
presentades en base a l'informe jurídic que consta a l'expedient.
Pren la paraula el senyor Esteva Callís:
Aquest és el tema del dret de pas em sembla.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El dret d'ús.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
El dret d'us de l'arcada de Can Verdaguer, de la terrassa.

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, Albert Roura Ferrer, 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, i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : --«=
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el President, aixeca la sessió a l'hora
esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe.
Signat electrònicament,
L’alcaldessa presidenta
Astrid Desset Desset

La secretària accidental
Eugènia Iglesias Berini

