ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE
SETEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000011
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 24 de setembre de 2019
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:45 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Astrid Desset Desset, Alcaldessa
Jorge Blanquez Berenguer, Regidor
David Bohigas Vilalta, Regidor
Neus Ros Vicente, Regidor
Neus Moragas Fontane, Regidor
Jordi Pibernat Casas, Regidor
Albert Roura Ferrer, Regidor
Rosa M. Torns Vila, Regidor
Esteve Trias Caparros, Regidor
Pere Espinet Coll, Regidor
Esteve Callís Prat, Regidor
Antoni Ruiz Palma, Regidor
Inma Jimenez Pla, Regidora
Amb veu i sense vot:
Eugènia Iglesias Berini, secretària accidental
Leonor Martinez Lacambra, Interventora
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.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Un cop llegida s’aprova l’acta número 10 de 30 de juliol de 2019, per unanimitat dels assistents
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels 13 assistents:
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.
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2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria
Es dona compte dels decrets dictats per l'Alcaldia des de l'ult ima convocatòria del número 710
al número 880 de 17 de setembre de 2019,
Especialment es dona compte del decret 779, de 7 d’agost i que és transcriu:
=”Núm. expedient.: X2019001006 - 1627-000010-2019
DECRET
Antecedents de fet:
1.
Vist que aquest Ajuntament va ordenar la incoació de l'expedient de transferència de crèdits, modificació del
pressupost 10-2019.
2.
Atès que, de conformitat amb el que estableixen els articles 34 i 40.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,
pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de Pressupostos, l'estat de despeses del Pressupost de les entitats locals, pot modificar-se, entre
altres causes, per transferència de crèdits, que consisteix a modificar el Pressupost de despeses sense alterar la
quantia total del mateix, imputant l'import total o parcial d'un crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent
vinculació jurídica.
3.
Considerant que els articles 179.1 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 -TRLRHL-, i 40.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per qual
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos estableixen que les entitats locals han de regular en les Bases d'Execució del Pressupost el
règim de transferències i, en cada cas, l'òrgan competent per autoritzar-les.
4.
Considerant que de conformitat amb el que preveu la Base número 11.3 de les d'Execució del Pressupost
municipal correspon a aquest Ajuntament la competència per a aprovar les transferències de crèdits quan:
“3. - L'aprovació de les transferències de crèdits entre aplicacions de la mateix àrea de despesa, o entre aplicacions del
Capítol I, és competència de l'Alcaldessa.”
5.
Considerant que les transferències propostes respecten l'exigit en els article 180 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 -TRLRHL-, i 41 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
6.
Vist l’informe de conformitat elaborat per la Intervenció Municipal.
Fonaments de dret:
1.
La Base d'Execució del Pressupost municipal número 11
2.
L’article 179.1 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 -TRLRHL3.
L’article 40.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides
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RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de transferència de crèdits, que es concreta en els punts següents:
SEGON.- Donar trasllat de la present Resolució a la Intervenció municipal, als efectes oportuns.
Pro.

Eco.

132

12003

132

12009

132

12100

132
132

12101
12103

132

15100

Descripció

Crèdits totalsCrèdits disp a nivell de Import i signe de la
Saldo final a
consignats
vinculació
transferència de crèdit l’aplicació
BÀSIQUES
91.657,44 €
276.977,51 €
- 4.500,00 €
87.157,44 €

RETRIBUCIONS
FUNCIONARIS C1 PM
PAGUES
EXTRAORDINÀRIAS
14.938,08 €
276.977,51 €
- 1.000,00 €
13.938,08 €
BÀSIQUES PM
COMPLEMENT
DE
DESTÍ
40.257,84 €
276.977,51 €
- 2.500,00 €
37.757,84 €
PERSONAL PM
COMPLEMENT ESPECIFIC PM100.666,20 €
276.977,51 €
- 6.000,00 €
94.666,20 €
PAGUES
EXTRES
23.487,32 €
276.977,51 €
- 999,00 €
22.488,32 €
COMPLEMENTÀRIES PM
GRATIFICACIONS PM
1,00 €
276.977,51 €
+ 14.999,00 €
15.000,00 €
TERCER.- Donar compte a l'Ajuntament Ple i la Junta de Govern Local en la propera sessió que celebrin.
Així ho mana i signa l’Alcaldessa i jo el secretari ho certifico.
Anglès, a data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa
El Secretari
Àstrid Desset Desset

Ignacio Lopez Salvador”=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
Pel que fa a donar compte dels decrets aprovats des de la última convocatòria de la Comissió
Informativa que va des del 710 al 880, doncs, simplement en destacaria un que és el 750 del dia 1
d’agost en el que es va aprovar l’esmena del pla d’emergències de la Sala Polivalent, la Sala ú
d’octubre com la coneixem, el vàrem presentar en data 21 de juny a requeriment de l’enginyer i ha
obtingut l’informe favorable de l’enginyer municipal, per tant tenim pla d’emergència de la sala
polivalent.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Fins a quins decrets?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Del 710 al 880.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El 888, no hi entra en aquest, no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, aquí no.
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És les obres que es fan a la zona esportiva. He vist que és la calefacció que es fa als vestuaris del
futbol.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
S’haurà d’esperar.
3.- Es dona compte de les actes aprovades de les Juntes de Govern local números 15 de 25 de
juliol, 16 de 8 d’agost, 17 de 22 d’agost i 19 de 5 de setembre de 2019.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Simplement informar que no hem penjat les actes del dia 22 i del 5, és perquè el secretari està de
vacances, torna dijous i les signarà. De totes maneres demanarem a la Diputació que s’activin els
acords.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Veiem les actes, ja no preguntem moltes coses.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:2
Clar, de totes maneres com que això de donar compte de les juntes ho ha introduït l’Ignacio,
sembla una bona oportunitat per fer un resum, si us sembla ho compartim molt ràpidament.
Es va adjudicar en la junta del 25 de juliol dos contractes, un de previsió neteja i manteniment de
les teulades dels edificis municipals a la empresa Servicios Empresariales del Maresme, per import
de 16.720,00 € en dues anualitats. També, es va adjudicar un altre contracte amb l’assistència
tècnica en la redacció i compte de les connexions elèctriques i de tele-comunicacions de l’arcada
de Can Verdaguer, que com sabeu serà un Centre Cívic, l’empresa adjudicatària ha estat Engivert
41 i la oferta que han presentat és de 5.989.50 €. Després, es va aprovar al mes de juny el projecte
d’obertura de franges perimetrals. Finalment es va modificar un acord de junta de govern local
del mes de maig, sobre les bases de la Policia Local, sabeu que es va fer un procés selectiu per la
provisió d’una plaça d’agent local pel sistema de concurs oposició i atès que hi ha una sentència
del Tribunal Suprem de data 14 de juny, quan ja havien estat publicades les bases que diu que no
es poden agafar interins i nosaltres volíem fer una borsa d’interins, doncs hem hagut de anul·lar la
borsa. A la junta d’agost vàrem acordar inscriure una associació nova al registre municipal
d’ent itats i el canvi de dades de la Societat de Pescadors Esportius d’Anglès. També és va aprovar
la borsa de treball de peó municipal que té una vigència de dos anys. A la junta de 22 d’agost es va
aprovar el compte de Gestió Recaptatòria del Consell Comarcal exercici 2018. També, aplicar la
ordenança de tinença d’animals per la mossegada d’un gos a un veí i fer un requeriment a un altre
veí que te un gos d’una raça potencialment perillosa i no el tenia censat. A la junta del 5 de
setembre es va aprovar contractar l’empresa Fundació Sergi per a la redacció d’un estudi dels
habitatges buits a Anglès, per un import de 13.103.€. És una fundació que està subvencionada per
la Diputació de Girona, i, finalment també és varen aprovar canvis de titularitat i usos. Això, és el
resum de les reunions de Juntes de Govern.
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4. Aprovació de les tarifes del Servei de Recollida de deixalles, deixalleria i neteja viària de
l’exercici 2019, NORA.
Antecedents
Primer.- Vist l’escrit del Consell Comarcal on manifesta que el Consell d’administració de
l’empresa Serveis mediambientals de la Selva NORA SA, en data 11 d’octubre de 2018 va
aprovar les tarifes dels serveis per l’exercici 2019 amb un increment del 9,07% sobre la despesa
directa de cada servei.
Segon.- Vist el pressupost presentat pel Consell Comarcal de la Selva pel servei de Recollida de
deixalles, de deixalleria i neteja viària per aquest any 2019 pels següents imports:

Tercer.- Atès que hi ha consignació suficient a les part ides 1621 22700 recollida d’escombraries
i deixalles, 163 22700 del pressupost municipal per aquest exercici.
Quart.- Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 19 de setembre de 2019.
Fonaments de Dret
1er.- La normat iva d'aplicació on regula els convenis interadministrat ius la trobem a la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, en concret als art icles 47 a 53.
Ens trobem davant del t ipus de conveni establert a l'art icle 47.a) en concret quan estableix:
«a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien
entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes
de dist intas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y
recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público
vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.
Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más Comunidades
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Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, que se regirán en
cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus respectivos Estatutos de
autonomía.»
Òrgan competent: és el ple perquè el conveni es va aprovar per aquest mateix òrgan del 28 de
febrer de 2017.
El ple en sessió extraordinària, previ dictamen favorable de la comissió informativa i per
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- aprovar la despesa total de 383.458,21 euros per l’ exercici del 2019 a càrrec de les
següents part ides:
1621 22700 recollida escombraries i deixalleria........................................292.608,96 €
163 22700 Neteja viària.......................................................................... 90.849,24 €
Total anual..................................................................................................... 383.458,21 €
Segon.- Comunicar el present acord al departament d’intervenció a fi que es confeccioni el
document «AD» pels imports esmentats.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Rosa Torns:
És un tràmit perquè ja s’està aplicant a les tarifes noves, el que passa és que des de l’11 d’octubre
l’empresa NORA va pujar el pressupost una puja d’un 9 per cent sobre les tarifes que tenien al
2018, això ja entrava dins el pressupost del 2019, aleshores, és un pur tràmit. Si voleu saber els
imports, queda aprovat un total de: 292.608 € que correspon a la recollida d’escombraries i la
deixalleria i 90.849€ que seria la neteja viària. És aprovar-ho.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Així, és la pujada d’un 9% discutíem si ho apujaven i quant?
Pren la paraula la senyora Rosa Torns:
Això, exactament la puja és d’un 9%.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
La puja és d’un 9%?
Pren la paraula la senyora Rosa Torns:
Sí, perquè es va tancar aquest acord al 2018 a l’octubre, el que passa és que aquest any no s’havia
portat a ple i no s’havia aprovat.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Estem parlant de despeses, no estem parlant de tarifes?
Pren la paraula la senyora Rosa Torns:
No.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
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Perquè l’anunciat posa tarifes. Estem parlant de despeses.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Son les tarifes que ells ens apliquen a nosaltres
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Perquè les tarifes no estan aprovades, és despesa.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, sí.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí, això no afecta al pressupost.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Nosaltres aquí ens abstindrem, veiem que és una puja molt forta el 9%.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Que quedi clar que no soms nosaltres l’Ajuntament, que incrementa als vilatans.
Pren la paraula la senyora interventora:
Hi ha un increment de serveis.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
El canvi succeeix l’any anterior el 2018, i en aquest any la despesa que apliquen en aquest cas ha
vingut com a conseqüència dels preus del Consell que ens aplica a nosaltres per aquest servei.
Evidentment, és un increment important que hem intentat minimitzar-lo el mínim possible però,
no ens ha estat possible ajustar-lo més.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Perquè aquest increment és important, hi ha alguna millora de cara a NORA o simplement només
apliquen el 9% i prou?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Al final ajusten, entenc, la seva estructura de costos, en ser una empresa pública s’ha reajustat a
això, el compromís era anar invertint, però no hi ha cap millora tangible sobre la taula. En un
futur, possiblement sí, però no ara.
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.

5.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Anglès i l’ACA sobre
actuacions de manteniment i conservació de les lleres públiques en trams urbans en el
marc del programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2018-2019.
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Antecedents
1.- Vist que en data 30 de juliol de 2019 per registre d’entrada número E2019013102 l’ACA
presenta el model de conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament d’angles i l’ACA sobre
actuacions de manteniment i conservació de les lleres públiques en trams urbans en el marc del
programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2018-2019.
2.- Vist la memòria justificativa de la regidora de Medi ambient.
3.- Vist l’informe jurídic del secretari de data 22 d’agost de 2019.
4.- Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 459 22700 de neteja
dels torrents de la zona urbana del pressupost municipal vigent (RC: 22019001608).
5.- Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 19 de setembre de 2019.
Fonaments de dret
Articles 47 i següents de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre del règim jurídic del sector públic.
Articles 47, 55 i 57 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Articles 108 i següents de la Llei 26/2010 de 26 d'agost de règim jurídic i procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Articles 309 i següents del Decret 179/1995 de 13 juny, pel qual s'aprova el reglament
d'obres activitats i serveis de la Generalitat de Catalunya.
Articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei reguladora de les bases de règim local.
Articles 52, 53 i 191 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.
DA 2a del Real decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei de contractes del sector públic.
Article 22 de les bases d’execució del pressupost.
Òrgan competent: en virtut de l’article 47.2h) de la LBRL, l’òrgan competent es el ple per
majoria absoluta.
El ple en sessió extraordinària, previ dictamen favorable de la comissió informativa i per
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure amb l’Agència Catalana de l’Aigua, que literalment
diu:
=” D’una banda, la senyora Àstrid-Victòria Desset Desset alcaldessa de l’Ajuntament d’Anglès,
que actua en la representació que li atribueix l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el
secretari de la corporació com a fedatari.
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De l’altra, el senyor Lluís Ridao Martin, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, entitat de dret
públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que
actua en la representació que exerceix en virtut dels articles 11.11.e) del Decret legislatiu 3/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya, i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana
de l’Aigua, i el secretaria/i de l’ACA actuant com a fedatari
Les dues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal necessària per
a la formalització del present Conveni, i
EXPOSEN
I.
L’Agència Catalana de l’Aigua, com a Administració hidràulica de la Generalitat de
Catalunya, té assumides les funcions de planificació hidrològica en les conques compreses
íntegrament en el territori de Catalunya, d’acord amb el que preveuen els articles 4 i 8 del Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya.
Així mateix, i d’acord amb l’article 3 del Decret 380/2006, de 10 d’octubre, del Reglament de la
planificació hidrològica, un dels objectius de la planificació hidrològica del Districte de la conca
fluvial de Catalunya és el de vetllar per la conservació i el manteniment de la xarxa fluvial
catalana i pels ecosistemes vinculats al medi hídric.
II.
Que, d’acord amb la lletra f) de l’apartat tercer de l’article 66 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, una
de les competències pròpies dels municipis és la de protecció del medi.
Igualment, i d’acord amb l’article 28.4 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic
nacional, les actuacions en lleres públiques situades en zones urbanes corresponen a les
administracions amb competències en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, sens
perjudici de les competències de l’Administració hidràulica sobre el domini públic hidràulic.
D’acord amb el mateix article, les administracions autonòmiques i locals podran subscriure
convenis per al finançament d’aquestes actuacions.
III. L’art icle 25 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’aigües, l’article 29 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i l’article 108.3 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
permeten establir convenis entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Administració local.
IV. En compliment d’allò previst al Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de
gest ió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat per Acord
GOV/118/2017 d’1 d’agost, el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, en la
sessió de data 6 de novembre de 2018, va aprovar el Programa de manteniment i conservació de
lleres públiques 2018-2019, modif icat en sessió de 17 de juliol de 2019, i consta com actuació
programada la que és objecte del present conveni.
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V.
Que el vigent Programa mesures de l'àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d'inundació
del districte de conca fluvial de Catalunya inclou l’execució de la mesura ES100.13.04.02_
“Programa de manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya”
amb un pressupost de 5,4M€ a invertir en el període 2016-2021.
En aquest context i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de l’ACA, el Programa de
manteniment i conservació de lleres públiques 2018-2019 destina un import màxim de 2,5
milions d’euros al finançament de les seves actuacions. Especifica, a més que, en els trams
urbans, les actuacions programades es financin en un 80% a càrrec de l’Agència Catalana de
l’Aigua i en un 20% a càrrec de l’Ajuntament corresponent.
El Programa també preveu que les condicions per a l’execució d’aquestes actuacions a
desenvolupar en trams urbans i per al seu finançament s’han d’establir mitjançant convenis de
col·laboració.
VI. Que ambdues parts han convingut les condicions en què s’efectuarà la col·laboració per
portar a terme les actuacions previstes al Programa de conservació, manteniment i millora de les
lleres compreses al municipi d’Anglès, i per tal de deixar constància dels acords presos
formalitzen el present Conveni, el model del qual ha estat prèviament aprovat pel Consell
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua en la seva sessió de data 17 de juliol de 2019 i
que es regirà per les següents
Primera.Objecte del Conveni
CLÀUSULES
L’objecte del conveni és l’execució dels treballs de manteniment i conservació de lleres situades
en l’àmbit territorial de l’Ajuntament d’Anglès, d’acord amb les actuacions previstes en el
Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2018-2019.
Les actuacions es mantindran en la mateixa tipologia que les aprovades en el Programa i que es
troben a l’àmbit de la llera del torrent Rissec-Sant Amanç.
L’import màxim serà el fixat a l’esmentat Programa i, en cap cas serà superior.
Segona.- Col·laboració i cooperació interadministrativa en les lleres urbanes del municipi
L’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament d’Anglès acorden que les actuacions de
manteniment i conservació de lleres previstes en aquest conveni les executi l’Agència.
Tercera.Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament aportarà a l’Agència Catalana de l’Aigua el 20% del cost de l’actuació, en el termini
màxim d’un mes des de la signatura de l’acta de finalització dels treballs.
L’import màxim a aportar per l’ajuntament serà de 1.452,00 euros (IVA inclòs), corresponent al
fitxat al Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2018-2019. Aquest import
es veurà afectat per la baixa corresponent al procés de contractació dels treballs.
L’Ajuntament d’Anglès es compromet a disposar de crèdit certificat i suficient en el moment de
fer efectiu l’import de l’actuació que li correspon.
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L’Ajuntament, a més, es compromet a signar l’acta comprovació de replanteig i l’acta de
finalització, així com d’altres que puguin sorgir a petició de la direcció de les obres i/o l’assistència
tècnica de l’ACA i/o el coordinador de seguretat i salut.
En cas que, en el moment de formalitzar l’acta de comprovació de replanteig, no es disposi de
l’acceptació de tots els propietaris de finques privades afectades per les actuacions conveniades,
caldrà ajustar l’actuació a l’àmbit on es disposa del consentiment de tots els propietaris.
Atès el temps transcorregut entre la presentació de les sol·licituds i la formalització del conveni
per a l’execució de cada actuació, i tenint en compte la dinàmica canviant dels espais fluvials,
l’import màxim per a cada actuació es considera susceptible de modificació a la baixa si en l’acta
de replanteig s’observen a la llera necessitats diferents de les observades en el moment de la
valoració inicial. En qualsevol cas, les actuacions es mantindran en la mateixa tipologia de les
aprovades en el Programa.
Quarta.- Obligacions de l’Agència Catalana de l’Aigua
L’Agència Catalana de l’Aigua assumeix la realització dels treballs de manteniment i conservació
de lleres mitjançant l’empresa adjudicatària, i comunicarà amb antelació suficient a
l’Ajuntament les dates de realització de l’acta de comprovació de replanteig i l’acta finalització
per tal de garantir la seva assistència a aquests actes, així com en el seguiment general de
l’actuació.
L’Agència Catalana de l’Aigua assumeix el 80% del cost de l’actuació, que comporta un import
màxim de 4.800,00 euros, corresponent al màxim fitxat al Programa de manteniment i
conservació de lleres públiques 2018-2019. Aquest import es veurà afectat per la baixa
corresponent al procés de contractació dels treballs.
L’Agència Catalana de l’Aigua també assumeix la totalitat dels costos corresponents a
l’assistència tècnica o la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut.
La partida pressupostària de l’Agència Catalana de l’Aigua que autoritza la despesa és la
corresponent al capítol II de l’aplicació pressupostària 251.0002 dels pressupostos de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Cinquena.- Vigència del Conveni
Aquest Conveni produirà efectes i serà vigent des de la data de la seva signatura fins a la
finalització de les actuacions previstes en el mateix, i com a molt fins al 31 de desembre de 2020.
En qualsevol moment abans de la finalització del termini de vigència del conveni, les parts
podran acordar la seva pròrroga per un termini màxim d’un any addicional. La pròrroga del
termini en cap cas podrà tenir com a objecte la finalització de l’execució de les actuacions.
Sisena.- Comissió de seguiment
Prèvia formalització de l’acta de comprovació de replanteig, es crearà una Comissió de seguiment
per a la interpretació i resolució dels problemes que puguin plantejar-se durant l’execució dels
treballs. Aquesta Comissió estarà formada per un representant de la demarcació territorial
competent de l’Agència Catalana de l’Aigua, per un representant de l’Ajuntament d’Anglès, per
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un representant de l’empresa adjudicatària, i per la direcció de les obres o l’assistència tècnica de
l’Agència.
Setena.Extinció del Conveni
El present conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que const itueixen el seu objecte
o per incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució:
•
El transcurs del termini de vigència del conveni o de la seva pròrroga.
•
El mutu acord de les parts.
•
La impossibilitat sobrevinguda d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest
Conveni.
•
L’incompliment de les obligacions establertes en aquest Conveni per qualsevol de les parts.
•
L’impagament per part de l’Ajuntament de l’aportació del 20% en el termini màxim d’un
mes des de la signatura de l’acta de finalització dels treballs. Aquest incompliment comportarà
la reclamació de l’aportació del finançament municipal en concepte de danys i perjudicis, d’acord
amb el règim establert als articles 49.e i 51.1.c de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.
Vuitena.- Publicitat
D’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, el present conveni s’ha de publicar en el DOGC i al
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del
Portal de la Transparència.
Novena.Jurisdicció
El present Conveni té naturalesa administrativa, i se sotmeten les parts als òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació.
Els representants troben conforme el present document i el signen electrònicament.”=
Segon.- Facultar a l'alcaldessa perquè en nom i representació d'aquesta corporació, pugui
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l'efect ivitat del present acord.
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 1.452,00 € a la part ida 459 22700 de neteja dels
torrents zona urbana del pressupost municipal vigent.
Quart.- Donar trasllat del present acord juntament amb una còpia del conveni a la DGAL.
Cinquè.- Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2019.
Sisè.- Not ificar-ho al Consell Comarcal de la Selva i al Departament Municipal d'intervenció pel
seu coneixement i efectes.
NTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Rosa Torns:
Es tracta d’un conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament i l’A.C.A, sobre les actuacions de les
lleres que passant pel terme urbà. Fins ara s’havia de demanar permís a l’ACA i ells et deien quan
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ho podies fer, però la despesa era tota de l’Ajuntament, a partir d’ara hi ha un conveni en que ells
ens guiaran i ens diran quan es pot fer, però les actuacions vindran subvencionades per l’A.C.A. en
un 80%, aleshores, l’Ajuntament tindrà la despesa del 20% restant.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, votarem a favor d’aquesta proposta, perquè si l’A.C.A paga el 80% i l’Ajuntament paga
el 20%. Fins ara ho pagava tot l’Ajuntament, no? entenem que es fa referència a la neteja.
Pren la paraula la senyora Rosa Torns:
Neteja de les lleres
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No a la infraestructura.
Pren la paraula la senyora Rosa Torns:
No, només neteja.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels assistents:
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.
6. Nomenament del nou representant del consorci del Ter.
Antecedents
1.- Vist que el Ple de 27 de juny de 2019 va nomenar als representants de la corporació ens els
òrgans col·legiats que són competència del Ple, 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,
2.- Vist que l’alcaldessa ha rebut l’oferiment de presidir el Consorci del Ter i que per fer-ho cal
que sigui representant.
3.- Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 19 de setembre de 2019.
Fonaments de Dret
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.
Òrgan competent: és competència del Ple.
El ple en sessió extraordinària, previ dictamen favorable de la comissió informativa i per
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
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Primer. Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Rosa Torns Vila.
Segon. Nomenar com a representant de la corporació en l’òrgan col·legiat Consorci del Ter a la
Sra. Astrid Desset Desset.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consorci del Ter 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:
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Simplement, que he rebut l’oferiment de ser presidenta del consorci del Ter, i per ser vocal cal ser
representant i es per això que proposem al ple canviar de representant fins ara era la Rosa.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, entenem que enlloc de la Rosa hi anirà vostè.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Vostè serà presidenta del Consorci del Ter. Nosaltres votem a favor i a més a més la felicitem.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Moltes gràcies.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels 13 assistents:
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.

7.- Ampliació del projecte de l’annex 2 de recuperació d’espais públics per a millorar la
qualitat de vida ciutadana del conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament d’Anglès, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del
programa TREBALL I FORMACIÓ (RESOLUCIÓ TSF/2265/2018).
Antecedents
1.- Vist el Conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament d’Anglès,
per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa TREBALL I
FORMACIÓ (RESOLUCIÓ TSF/2265/2018) aprovat per Decret número 149 de 22 de febrer de
2019 i ratificat al Ple de 7 de març de 2019.
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2.- Vist que en data 6 de setembre de 2019 amb E2019013650 el Consell Comarcal de la Selva
presenta una ampliació de l’annex 2 del projecte Recuperació d’espais públics per a millorar la
qualitat de vida ciutadana i és d’interès municipal aprovar-la.
3.- Vist la memòria del regidor d’obres i serveis de data 17 de setembre de 2019
4.- Vist l’informe jurídic de data 17 se setembre de 2019.
5.- Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l'aplicació pressupostària 241 46503 "CONVENI
COMARCAL TREBALL I FORMACIÓ" del pressupost municipal vigent (RC: 220190004890).
6.- Vista la fiscalització favorable emesa per la intervenció municipal.
7.- Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 19 de setembre de 2019.
Fonaments de dret
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic conté una regulació detallada
de la figura del conveni als art icles 47 a 53.
Òrgan competent: és el ple perquè el conveni es va aprovar per aquest mateix òrgan del 7 de
març de 2018.
El ple en sessió extraordinària, previ dictamen favorable de la comissió informativa i per
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’ampliació del projecte de l’annex 2 de recuperació d’espais públics per a
millorar la qualitat de vida ciutadana del conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la
Selva i l’Ajuntament d’Anglès, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del
programa TREBALL I FORMACIÓ (RESOLUCIÓ TSF/2265/2018), per import de 1.550,00 €,
amb la informació que es transcriu a cont inuació:
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent de 1.550,00 € amb càrrec a la part ida 241
46503 de Conveni C. Comarcal Treball i Formació del pressupost municipal vigent.
Tercer.- Not ificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i comunicar al Departament de
Tresoreria i Intervenció aquest acord pel seu coneixement i als efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Jordi Blanquez:
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Durant un mes i mig tindrem dos treballadors del SOC i amb el conveni nou s’ha fet una ampliació
que ja teníem de l’estiu. Ara es treballa en els mateixos carrers del poble que hi havia en el projecte
anterior.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El cost per l’Ajuntament?
Pren la paraula el senyor Jordi Blanquez:
1.650 €.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
De quin personal disposem?
Pren la paraula el senyor Jordi Blanquez:
Un paleta i un peó.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup ho veu correcte i a més a més la gent que no treballa els podem ajudar
professionalment i amb l’estudi. Hi votarem a favor.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels 13 assistents:
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.-Moció en defensa dels drets civils i polítics.
Antecedents
El respecte pels drets civils i polítics, consagrats per la legislació europea i pels tractats
internacionals, basteixen els fonaments bàsics de les democràcies modernes. El
desenvolupament i protecció d’aquests drets és el termòmetre que determina el grau de
maduresa democràtica de les societats i de les seves estructures polítiques i administratives.
Les administracions públiques locals, per la seva proximitat a la ciutadania i pel seu contacte
quotidià amb els problemes i neguits dels veïns i veïnes, tenen un paper clau en la defensa i
protecció dels drets civils i polítics i en la denúncia i l’acompanyament quan es produeixen
casos de possibles vulneracions.
L’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya compte entre les seves
atribucions assessorar el Govern, promoure el coneixement i la reflexió entorn d’aquests
drets, mantenir un contacte fluït i col·laboratiu amb les entitats, institucions i moviments que
treballen en aquest àmbit i atendre les queixes i comunicacions de la ciutadania.
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En aquest sentit, la col·laboració entre els ens locals i l’Oficina de Drets Civils i Polítics ha de
ser una eina insubstituïble en la defensa i promoció d’aquests drets en tot el territori.
Vist que la present moció ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa
genèrica del Ple en la sessió del dia 19 de setembre de 2019.
El ple en sessió extraordinària, previ dictamen favorable de la comissió informativa i per
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Vetllar de forma proactiva, participativa i unitària per la protecció, defensa i
coneixement dels drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del municipi.
2.
Promoure la formació en matèria de drets civils i polítics als treballadors i treballadores
municipals per tal d’incorporar-ne el seu coneixement de forma transversal en tots els àmbits
d’actuació i gestió.
3.
Facilitar la guia de l’Oficina de Drets Civils i Polítics a tots els treballadors i treballadores
que atenen a la ciutadania a fi d’optimitzar la detecció i identificació de possibles situacions
de vulneració i activar els mecanismes de garantia corresponents.
4.
Adreçar a les persones que creuen haver patit una vulneració dels seus drets civils i
polítics a l’Oficina de Drets Civils i Polítics a través del formulari que consta en el web i fer-ne
un seguiment posterior.
5.
Traslladar l’acord municipal a l’Oficina de Drets Civils del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, sens perjudici de l’obligació establerta per la
normativa de règim local de la seva tramesa al Departament de la Presidència.
1.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En aquest punt simplement desitgem col·laborar amb la oficina de drets civils i polítics de la
Generalitat de Catalunya. Entre les seves atribucions hi ha assessorar el govern, promoure el
coneixement i ampliació d’aquests drets, mantenir contacte fluït i de col·laboració amb les
entitats, per tot això, el que proposem és:
Vetllar de forma proactiva, participativa i unitària per la protecció, defensa i coneixement dels
drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del municipi. Ho farem a través del
Consell del Poble.
Promoure la formació en matèria de drets civils i polítics als treballadors i treballadores
municipals per tal d’incorporar-ne el seu coneixement de forma transversal en tots els àmbits
d’actuació i gestió.
Facilitar la guia de l’Oficina de Drets Civils i Polítics a tots els treballadors i treballadores que
atenen a la ciutadania a fi d’optimitzar la detecció i identificació de possibles situacions de
vulneració i activar els mecanismes de garantia corresponents.
Adreçar a les persones que creuen haver patit una vulneració dels seus drets civils i polítics a
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l’Oficina de Drets Civils i Polítics a través del formulari que consta en el web i fer-ne un
seguiment posterior.
Traslladar l’acord municipal a l’Oficina de Drets Civils del Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda, sens perjudici de l’obligació establerta per la normativa de règim local
de la seva tramesa al Departament de la Presidència.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Entenem que aquesta moció, és per donar a conèixer i assessorar la gent, per tal que funcioni
millor. Hi votarem a favor.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels 13 assistents:
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. Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les
famílies amb deute, per par d’Endesa i altres companyies.
Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns ajuntaments
catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i tallar el
subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que t inguin deutes de
consum, si les administracions públiques no paguen el 50% del cost d’aquest deute abans de l’1
d’octubre.
La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciat iva legislat iva
popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energèt ica (APE) i l’Observatori DESC. Va ser
aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a aquesta llei s’han impedit més de
63.000 talls elèctrics.
El gener de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front inst itucional
amb les associacions municipalistes, les diputacions i l’Ajuntament de Barcelona, situant un
conveni marc a les companyies que aquestes no van voler signar.
No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables d’aquest país.
Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han d’assumir
el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energèt ics de les
persones en situació de vulnerabilitat.
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I per garant ir-ho, hem d’ut ilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i
moviments socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes les
persones, i especialment les més vulnerables, t inguin el subministrament energèt ic que
garanteixi una vida digna.
Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la lluita
per garant ir drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i l’habitatge.
Vist que la present moció ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa
genèrica del Ple en la sessió del dia 19 de setembre de 2019.

El ple en sessió extraordinària, previ dictamen favorable de la comissió informativa i per
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
ACORDS:
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels
drets energèt ics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera
transversal per fer complir la llei.
SEGON.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciat iva Legislativa Popular
que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de les més
avançades del món.
TERCER.- Exigir la condonació, per part d’Endesa i les empreses subministradores, del deute
acumulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de l'any 2015.
QUART.- Instar a totes les administracions competents a ut ilitzar les vies sancionadores de
manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars o famílies,
no permesos per la llei 24/2015.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Neus Moragas :
Suposo que ja esteu al cas que Endesa ha enviat cartes al Ajuntaments amenaçant que trauran la
llum a la gent que està en situació de vulnerabilitat i que no han pogut pagar aquestes despeses.
Aleshores ells amenacen que sí els Ajuntaments no paguen el 50% de les despeses, tallaran la
energia elèctrica. Nosaltres com a govern considerem que no és pot privar d’aquest dret a les
persones que tenen més necessitats i que aquestes empreses han de seguir la llei 24/2015 del
parlament. Per tant proposem:
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PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels
drets energèt ics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera
transversal per fer complir la llei.
SEGON.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciat iva Legislativa Popular
que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de les més
avançades del món.
TERCER.- Exigir la condonació, per part d’Endesa i les empreses subministradores, del deute
acumulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de l'any 2015.
QUART.- Instar a totes les administracions competents a ut ilitzar les vies sancionadores de
manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars o famílies,
no permesos per la llei 24/2015.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels 13 assistents:
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.- Assumptes Urgents.
Es vota la urgència del punt de Conveni projecte MANS
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels 13 assistents:
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. Conveni col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament d’Educació, i l’Ajuntament d’Anglès per al desenvolupament del projectes
MANS, per als cursos del 2019-2020 al 2022-2023
Antecedents de fet
Vist que el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament d’Educació i l’Ajuntament d’Anglès a l’inst itut Rafael Campalans el projecte
MANS es ve portant a terme des de l’any 2007 amb la finalitat d’orientar i estimular la
cont inuïtat format iva per als alumnes amb dificultat d’aprenentatge i a vegades amb risc
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d’abandonament escolar dels cursos de tercer i quart d’ESO.
Vist es té consciencia de que hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge i cal donar
cont inuïtat al conveni.
Vist que el Departament d’Educació ens ha fet arribar el Conveni per tal de poder-lo aprovar.
Vist la memòria del regidor d’Ensenyament
Vist l’informe jurídic favorable emès en data 23 de setembre pel TAG de secretaria.
Fonaments de dret
1r.- Art icle 18 del Decret 187/2015, de 25 d’Agost, ordenació dels ensenyaments de l’educació
secundària obligatòria.
2n.- Llei 40/2015 l’article 47.2 a)
Òrgan competent:
Pel que fa a l'òrgan competent per a la seva aprovació, si bé no apareix de forma expressa en
les competències l'art icle 42.2.h) de la LBRL estableix que són competència del Ple “la
transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la
aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones,
salvo que por ley se impongan obligatoriamente.”
A més, l'art icle 309 del ROAS determina que per a l'aprovació de les clàusules d'un conveni en
el que hi hagi transferència de funcions o d'activitats a altres administracions públiques per
mitjà de conveni, l'acord s'ha d'adoptar per majoria absoluta del nombre legal dels membres
de la corporació, per la qual cosa i a sensu contrario, en la resta de casos regiria la majoria
simple, que només el predica de l'òrgan plenari.

El ple en sessió extraordinària, previ dictamen favorable de la comissió informativa i per
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni, que literalment diu:
=”CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT D'ANGLÈS PER
AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE MANS, PER ALS CURSOS DEL 2019-2020 AL 20222023
REUNITS
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D’una banda,
La persona titular de la Direcció General de Currículum i Personalització i actuant en l’exercici de
les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de
competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans del
Departament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) i el secretari/a del Departament d’Ensenyament.
I de l’altra,
En nom i representació de l’Ajuntament d'Anglès, el/la senyor/a Àstrid Victòria Desset Desset,
alcalde/sa, nomenat/da en el Ple de data 15 de juny de 2019, fent ús de les facultats que li són
reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i la secretària accidental de l’Ajuntament com a
fedatària.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen, mútuament, la capacitat jurídica
suficient per formalitzar aquest conveni,

M A N I F E ST E N
1.
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a
l’art icle 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Const itució, estableix un règim de competència
compart ida en la programació de l’ensenyament, la seva definició i l’avaluació general del sistema
educatiu, en allò referent als ensenyaments obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol
acadèmic amb validesa a tot l’Estat.
Per part de l’administració autonòmica li correspon a aquesta l’exercici de les facultats derivades
de la distribució de competències prevista a la norma const itucional i recollida a l’Estatut en
matèria d’ensenyament. El Departament d'Educació actua en el seu àmbit de competències
determinat pels decrets de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Decret 1/2018, de 19 de maig, i
Decret 258/2018, de 4 de desembre, de modificació).
2.
El 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, a l’article 71 regula les activitats complementàries i disposa que per a
la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de les
pròpies d’altres administracions públiques i, en particular, les relatives, entre d’altres, a l’educació.

Per part de l’Ajuntament d'Anglès les activitats derivades d’aquest conveni venen emparades per
la facultat d’actuació que li ve atribuïda al municipi en els termes exposats en el paràgraf anterior.
Així, s’entén que l’Ajuntament d'Anglès per a la gestió dels seus interessos, actua en aquest marc
competencial de complementarietat amb relació a activitats pròpies de l’administració
autonòmica.
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3.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartat 4, que
l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord amb els principis d’educació comú i
d’atenció a la diversitat dels alumnes, i que correspon a les administracions educatives regular les
mesures d’atenció a la diversitat. Entre aquestes mesures d’atenció a la diversitat, en l’apartat 5
d’aquest mateix article s’inclouen, entre d’altres, els programes de tractament personalitzat per
als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
L’art icle 71 d’aquesta Llei orgànica estableix que correspon a les administracions educatives
assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que requereixin una atenció educativa
diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats
personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat.
L’art icle 72 preveu que les administracions educatives poden col·laborar amb altres
administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o associacions,
per facilitar l’escolarització i una millor incorporació d’aquest alumnat al centre educatiu.
4.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 assenyala que
l'ordenació de l'educació secundària obligatòria ha d'establir programes de diversificació curricular
orientats a la consecució de la titulació. Aquests programes poden comprendre activitats regulars
fora dels centres, en col·laboració, si escau, amb les administracions locals.
5.
El Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria, estableix en l’apartat 3 de l’article 18 que les mesures d’atenció
a la diversitat poden ser de caràcter general, específic o extraordinari, i poden establir- se de
forma temporal o permanent.
L’apartat 7 d’aquest mateix article 18 estableix que el Departament d’Educació pot establir
convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions, per a la realització d’activitats fora del
centre en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de
tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.
6.
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un
sistema educatiu inclusiu, exposa a l’article 9.5 que const itueixen mesures i suports addicionals,
entre d’altres que enumera, els programes de diversificació curricular.
Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar aquest
conveni de conformitat amb les següents,

C L À U S U L E S:
PRIMERA. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament d'Anglès per al
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desenvolupament del projecte Mans, el qual representa una mesura d’atenció educativa
addicional en l’etapa de secundària, que comporta la realització d’activitats pràctiques fora del
recinte escolar.
Aquest conveni no altera la titularitat de la competència en la matèria ni implica cessió de
facultats.
El conveni se circumscriu a una col·laboració interadministrativa regida pels principis d’aplicació
de coordinació, confiança legítima, lleialtat institucional i bona fe.
El Departament d’Educació és responsable de la mesura d’atenció educativa que constitueixen els
projectes singulars i l’Ajuntament d'Anglès hi col·labora amb la realització d’activitats
complementàries.
L’alumnat que podrà participar en aquest projecte singular serà el dels següents centres
educatius: Institut Rafael Campalans d'Anglès.
SEGONA. Àmbit subjectiu
Podran realitzar les activitats objecte d’aquest conveni els alumnes de 3r i/o 4t d’ESO que
presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell d’assoliment de les
competències en la majoria de les matèries en els cursos anteriors i que tenen compromès
l’assoliment de les competències de l’etapa i compleixen algun dels requisits següents:
•
Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una avaluació
positiva per superar el curs i/o no han assolit les competències de l’etapa.
•
Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només es poden
incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a proposta de l’equip docent, i quan s’ha
escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.
A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquests dos requisits:
1.
Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o òrgan
equivalent en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa.
2.
Acceptació per part de l’alumne i dels seus pares o representants legals, expressada amb un
document de compromís educatiu.

L’alumne podrà participar en aquest projecte durant un o dos cursos acadèmics o bé durant un o
més trimestres, segons la valoració que en facin el mateix alumne, la seva família, el seu tutor
o tutora i l’equip docent. En tots els casos els alumnes s’han d’incorporar prioritàriament a l’inici de
curs. Excepcionalment, es podran incorporar en un altre moment del curs si la valoració de l’equip
docent i/o de la CAD o òrgan equivalent ho estima favorable.
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TERCERA. Espais i instal·lacions
Les activitats d’àmbit pràctic externes al centre es poden desenvolupar en espais i instal·lacions
de l’Ajuntament d'Anglès o en espais i instal·lacions d’una entitat externa, pública o privada, amb
la qual aquest Ajuntament hi col·laborarà.
La col·laboració s’haurà de materialitzar per mitjà d’un escrit formal que inclourà com a mínim el
següent contingut: referència i identificació d’aquest conveni; acceptació de l’entitat externa de
col·laborar en la formació acadèmica de l’alumne que hi participi; nom i cognoms de l’alumne;
nom de l’institut; nom del projecte; horari; període de realització de les activitats; constància que
la naturalesa de les activitats no suposa relació laboral ni professional; obligació de complir per
part de les parts signatàries la normat iva en matèria de protecció de dades de caràcter personal;
obligació de totes les parts i especialment de l’entitat externa de complir la normativa vigent en
matèria de protecció del menor; obligació de l’entitat externa de disposar d’una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys eventuals causats per l’estat de
conservació i manteniment dels espais i instal·lacions i mitjans materials i per la naturalesa de les
activitats realitzades; signatures del director o directora del centre, del representant de la
corporació local i del representant de l’entitat externa.
Aquestes activitats no tenen consideració de relació contractual laboral ni professional.
La idoneïtat dels espais i instal·lacions es determina de manera conclusiva després d’un procés
valoratiu entre el centre educatiu i la corporació local, i si escau, l’entitat externa. Per determinar
aquesta idoneïtat es pot consultar els serveis territorials del Departament d’Educació.
La naturalesa de les activitats i la seva connexió amb el procés d’aprenentatge acadèmic, així com
l’avaluació i criteris de seguiment, han de venir determinades en un marc de referència estipulat al
projecte que hagi elaborat el centre.
QUARTA. Projecte educatiu
El projecte educatiu l’elabora el centre, és validat pels serveis territorials del Departament
d’Educació amb el coneixement previ de la Inspecció i ha de contenir, almenys, els següents
apartats:
1.

Ident ificació del projecte singular amb un nom.

2.
Metodologia: principis generals psicopedagògics que guiaran l’execució global del projecte i
metodologies concretes de cada àmbit (lingüístic i social, científic i tecnològic, pràctic).

3.
Currículum: programació didàctica (objectius, competències, criteris d’avaluació i
continguts d’aprenentatge) per a cadascun dels tres àmbits i especificació de les assignacions
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horàries a cadascun, criteris d’agrupaments d’alumnes, ús d’espais i utilització de recursos
materials.
4.
Activitats d’àmbit pràctic externes al centre: ja sigui en serveis propis de l’ajuntament o en
ent itats externes a la corporació local s’hauran d’especificar criteris de qualitat del lloc i de les
instal·lacions, les tasques a realitzar, l’horari previst, etc. Així com una previsió de les
competències personals, habilitats socials i actituds que es preveu que s’assoleixin per mitjà
d’aquestes activitats.
5.
Avaluació: criteris d’avaluació que s’aplicaran amb indicació del nivell d’assoliment
necessari per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.
CINQUENA. Compromisos de les parts
Per part de l’Ajuntament d'Anglès:
1.
L’Ajuntament d'Anglès es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a les instal·lacions
adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica.
Per aquesta raó es formalitzarà, si escau, el document de col·laboració referenciat a la clàusula
tercera per part de la corporació local amb cada una de les entitats externes que col·laboren.
Aquestes activitats són part integrant del currículum format iu, per la qual cosa els alumnes
continuaran escolaritzats a tots els efectes als centres educatius durant el temps que les duguin a
terme.
2.
L’Ajuntament d'Anglès es coordinarà amb el centre educatiu i li facilitarà la informació
necessària per poder dur a terme l’adequada avaluació i la consegüent orientació del procés
d’aprenentatge.
Per part del Departament d’Educació:
1.
Supervisarà el desenvolupament global del projecte i per a això es coordinarà i col·laborarà
amb tots els agents implicats.
2.
Específicament farà el seguiment del procés d’assignació dels alumnes i de la seva evolució
acadèmica i personal.
3.
Auxiliarà l’altra part signant del conveni en qualsevol incidència o fet sobrevingut durant el
desenvolupament del projecte.
SISENA. Incompliment dels compromisos
L’incompliment dels compromisos previstos en aquest conveni comportarà la revisió i/o correcció
del contingut del projecte singular i, especialment, la part referent a les activitats externes a
l’inst itut, que poden quedar aturades fins que no es resolguin favorablement les incidències.
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SETENA. Assegurances i responsabilitats civils
Alumnes de centres públics:
Els alumnes de centres públics que participin en els projectes singulars estaran protegits per
l’assegurança escolar obligatòria, que cobreix l’accident escolar, la malaltia i l’infortuni familiar.
En cas d’accident escolar, els estudiants s’han d’adreçar als centres sanitaris públics del seu
municipi o als centres sanitaris concertats o autoritzats per la Direcció General de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social.
La responsabilitat patrimonial i civil que es pugui derivar de comportaments de l’alumnat de
centres de titularitat de la Generalitat queda assumida per la cobertura única per a tota la
Generalitat contractada pel departament competent en la matèria.
Ens local que subscriu el conveni:
L’ens local resta obligat a preveure que les eventualitats sobrevingudes en la realització de les
activitats de les quals és responsable i puguin derivar en responsabilitat civil i/o patrimonial, es
puguin cobrir per una pòlissa específica o per alguna pòlissa general que ja tinguin subscrita.
En aquest cas concret, la responsabilitat derivada de l’objecte del conveni es refereix a la
facilitació d’espais per dur a terme activitats d’àmbit pràctic.
En cas que la corporació local realitzi les activitats en serveis i òrgans propis la responsabilitat
derivada de l’objecte del conveni també es refereix a la realització efectiva de les activitats de
l’alumnat.
VUITENA. Despeses i ús de recursos
La corporació local determinarà els següents termes per a la realització de les activitats derivades
de l’objecte d’aquest conveni: modalitats de gestió, recursos humans, recursos materials i
econòmics.
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per a la corporació local ni
contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos materials ni d’espais
ni instal·lacions.
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per al Departament d’Educació
ni contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos materials ni
d’espais ni instal·lacions.
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NOVENA. Modificacions del conveni
En qualsevol moment de la vigència d’aquest conveni, a iniciativa de qualsevol de les parts
signants i amb la conformitat d’ambdues, es pot modificar el contingut d’aquest conveni
mitjançant una addenda formalitzada quan el fi sigui atorgar més seguretat jurídica, introduir
garanties administratives, incloure innovacions o actualitzacions normatives, afegir millores
didàctiques o psicopedagògiques o d’altres amb naturalesa anàloga.
DESENA. Comissió de seguiment
Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu acompliment, així
com el dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una comissió de seguiment
formada per representants del Departament d'Educació i l’Ajuntament d'Anglès de forma
paritària, que resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se.
Hi haurà, com a mínim, una reunió ordinària per curs i les extraordinàries que siguin necessàries,
en aquest cas, convocades a petició d’una de les parts. El director o directora dels serveis
territorials designarà els representants que formen part de la comissió de seguiment en
representació del Departament d’Educació.
ONZENA. Vigència i pròrroga
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, i amb efectes des del dia 1 de
setembre de 2019 fins al 31 d’agost de 2023 i amb possibilitat de pròrroga. La pròrroga es
materialitzarà, per mitjà d’una addenda, prèviament a la finalització de la vigència d’aquest
conveni.
DOTZENA. Causes de resolució
Les causes de resolució del conveni són les recollides a l’article 51.2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
TRETZENA. Protecció de dades, dret a l’honor i la imatge i protecció del menor
1.
Les parts signatàries es comprometen a complir la normativa reguladora de protecció de
dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; així com
aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui
d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi o sigui incompatible
amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018.
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2.
Així mateix, els signants també donaran compliment a les previsions establertes a la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar
i a la pròpia imatge i la resta de normativa d’aplicació en matèria de confidencialitat.

3.
El personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució d’aquest conveni, complirà la
normat iva vigent en matèria de protecció del menor, i concretament el requisit que determina
l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor,
de modificació parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors
hauran de disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que no han estat
condemnats per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic
d’éssers humans.
CATORZENA. Altres compliments
Les parts signants d’aquest conveni resten obligades a la consecució de l’interès general amb
compliment de les normatives de règim jurídic de les administracions, del procediment
administratiu comú, i han d’instar altres agents implicats en el projecte al compliment general de
les normat ives aplicables.
QUINZENA. Naturalesa jurídica del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 108 i següents de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Les qüest ions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes
d’aquest conveni que no puguin ser resoltes d’acord amb el que es determina en el mecanisme de
seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula novena, seran resoltes per la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Perquè així const i, s’estén el present document i, en prova de conformitat, el signen les parts
indicades
Direcció General de Ajuntament
Currículum i Personalització”=
Segon.- Facultar a l'alcaldessa perquè en nom i representació d'aquesta corporació, pugui
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l'efect ivitat del
present acord.
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Tercer.- Donar trasllat del present acord juntament amb una còpia del conveni a la DGAL.
Quart.- Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2019.
Cinquè.- Not ificar-ho al Departament d’Educació i a l’IES Rafael Campalans als efectes
oportuns »
INTERVENCIOS:
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat: És molt senzill, el projecte Mans, és un conveni del
Departament d’Educació adreçat als centres educatius i als Ajuntaments. Aquest any fins la
setmana passada no havia arribat aquest projecte al Ajuntament, s’ha d’aprovar per Ple aquest
conveni perquè l’han modificat lleugerament respecte als altres anys, aleshores s’ho han de mirar
els serveis tècnics que han d’anar molt a la idea perquè així a principis d’octubre podrem començar
a treballar amb el projecte. Bàsicament és això demanar l’aprovació del conveni.
Pren la paraula el senyor Espinet:
És com cada any?
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Sí, en principi com que ha anat tant ràpid no hem pogut valorar si hi ha hagut una mica de
modificació. En principi no hi havia d’haver cap mena de modificació, han anat molt tard amb els
terminis perquè la persona que ho portava cada any aquest estiu han canviat la persona que ho
portava i ja un correu de principis de juliol que volia mirar-se els documents i els enviaria de
seguida. En principi l’Institut ja té els alumnes que vol que hi participin, les empreses que han anat
col·laborant en els últims temps també ja estan d’acord en continuar més o menys amb els
alumnes que hi aniran per tant, la idea era tirar-ho endavant de seguida per poder-ho portar a
cap.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels 13 assistents:
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. Precs i preguntes
Pren la paraula el senyor la senyora alcaldessa:
Tinc quatre punts que voldria explicar, no son preguntes però com que no estaven a l’ordre del dia
us ho explico ara, son temes d’interès i bones noticies pel poble. Una és l’aprovació definitiva de la
modificació del P.O.U.M numero 3 que té a veure amb impremta Pagès que permet ordenar les
seves instal·lacions industrials i futures modificacions que puguin fer per tant això suposa la
requalificació com a zona urbanitzable dels terrenys on s’ubica la impremta Pagès, només en
demanen un text refós i ja està encarregat.
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Després, l’altra bona notícia que també es favorable es l’ajust de la carretera de 25 metres que
havíem demanat perquè l’ANTEX pogués fer el magatzem a 25 m també ha arribat i és favorable.
Hi ha una empresa que ha presentat una proposta per continuar desplegant fibra òptica, la
primera fase està a punt d’arribar, no entrarà al barri antic i seria una xarxa lliure, vull dir, que
després qualsevol empresa de tecnologia la podria utilitzar.
Després la empresa del ARRU del carrer de les fàbriques, hem tingut bones noticies que ens
pagaran ja 225.000 € segurament a finals d’aquest mes. Això, és el que justificat fins ara hi quan
acabem de justificar la resta. Abans de finals d’any ho haurem cobrat tot, per tant hauran pagat
molt ràpidament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
He enviat durant aquests dos mesos preguntes, moltes contestades, les més urgents contestades i
jo en t inc ara que em diguéreu que ho contestarien en el ple. Tenim la cavalcada dels reis.
Pren la paraula la senyora Neus Ros:
La cavalcada és un acte que està cobert per l’assegurança civil que te l’Ajuntament i els voluntaris
que part icipen en ella ja estan coberts. Estem pendents també de fer la reunió amb el grup de
voluntaris que ho faran aquest any i després de cara al proper ple ordinari en podríem donar més
detalls, però la responsabilitat civil ja la cobreix l’assegurança.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Això per descomptat, jo parlo dels carruatges dels elements mecànics.
Pren la paraula la senyora Neus Ros:
Sí és el mateix.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És a dir, com que els elements mecànics no estan homologats a veure si a través dels anys és
podrien homologar o cercar un altre sistema.
Pren la paraula la senyora Neus Ros:
Es una de les qüestions que en parlarem. Per això, en el proper ple podem donar mes detalls.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
L’Altre és sobre banyar-se al riu Ter.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Bé, aquí tinc unes quantes coses a dir.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En principi no passa res, fins que passa, a Salt va passar.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Per on comencem, perquè es bastant llarg?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja he vist que vostè....
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Sí que soc presidenta del consorci del Ter.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
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Fer alguna cosa o almenys senyalitzar fins on és pot?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Bé, ja ho hem senyalitzat dues vegades i han desaparegut les senyals, però des del Pasteral fins a
la desembocadura del Ter n’hi han, la majoria d’Ajuntaments no hi posen res. És que a més a més
per autoritzar el bany hi ha tot una sèrie de requisits a fer. Parlem-ne, perquè ho hem estat mirant
i no ho podem fer, l’Ajuntament d’Anglès, almenys, Motius; no es tracta d’una competència pròpia
dels ajuntaments que ve regulada per l’article 65 de la llei base de regim local que especifica
quines són les competències, si bé l’A.C.A. et diu que això, són els municipis qui ho han de
sol·licitar que ja els autoritzaran cap llei diu que sigui una competència ni de l’A.C.A ni dels
Ajuntaments i com que hi ha aquest buit....
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hi ha temps.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, no, no hi ha temps de res. Primera perquè en no ser una competència pròpia la LRSAL que és
la llei de racionalització de les administracions públiques prohibeix als Ajuntaments engegar
competències impròpies que seria el cas o en tot cas s’ha de justificar que no afectaria a la
economia i el primer escull el tenim amb intervenció que és inviable. Perquè, representa que caldria
contractar monitors i socorristes, una assegurança especial.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Això ja ho sabem, després, hi ha el pantà que obren les comportes.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Vull dir que no podem habilitar la zona de bany, perquè ho tindrem que demanar a intervenció i a
sobre a la Generalitat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
M’he equivocat, jo pel que anava es per a dir: no us banyeu que us podeu fer mal.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
N’hi tornarem a posar. Cartells ja n’hi havia hagut.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No us banyeu que us podeu fer mal. Mira en Toni i jo n’hem vist un de mort a dins. No d’ara, de fa
molts anys.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Jo em pensava que anàveu per dir feu tràmits, em pensava que demanàveu això.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
L’altra és sobre la rotonda de Can Biel.
Pren la paraula el senyor Jordi Blanquez:
La rotonda de Can Biel, la empresa a la que se li va encarregar el projecte ja l’ha entregat a
l’enginyer i l’enginyer l’està revisant
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
L’està revisant. Aquest és el més important els altres ja m’ho aneu contestant. L’altra fa referència
P á g i n a 33 | 38

als quadres elèctrics.
Pren la paraula el senyor Jordi Blanquez:
A mitjans de mes tinc noticies si vols, a mitjans del mes l’empresa encarregada ECOBAC, a qui es
va demanar el projecte a mitjans del mes que ve s’ha compromès a entregar-lo. A partir de llavors,
revisar els plecs i ..
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Aquest és el més sensible per a mi. Després, una sobre els llums leeds, com que ara es volen fer els
canvis. L’altre dia amb l’Esteve vàrem llegir una noticia i vaig fer una consulta sobre els llums
leeds i diuen que aconsellen en lloc de posar llum leed blavós posar llums leeds més groguencs
més pàl·lida perquè diuen que aquests poden prevenir el càncer de mama i de pròstata. Això és el
que posava el comentari. És a dir, tenir-ho present amb les futures licitacions. Després hem vist
que hi havia un deute de 3.000 € del Canyo.
Pren la paraula el senyor Esteve Trias:
Venen de la festa de l’any passat dels espectacles musicals que es varen fer l’any passat tant per
les Gales com pel Remei i ja està pagat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ja se que de les Gales van arribant factures noves. A veure si quan hi siguin totes si ens podeu
enviar l’estat de comptes del 2018, de l’any passat i el d’aquest any.
Pren la paraula el senyor Esteve Trias:
Sí, sí, no hi ha cap problema. Ara, comptem que factures en continuaran arribant el mes que ve i
l’altra quan tanquem el balanç hi després t’ho farem arribar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Del 2018 i 2019.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Jo, volia fer una pregunta perquè tinc constància que les del 2018 les hi vàrem enviar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, hi ha una sortida que és la ............ de data del 25 del 2
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí va arribar jo no en tinc constància.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, sí, és va enviar un exel. El que passa que fa molt de temps i igual no se’n recorda però bé, la
tornarem a reenviar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I desprès sobre la sala Santa Magdalena. Si es faran més reparacions.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
No, es curiós, aquest tema de la sala de Santa Magdalena, que va sort ir fa uns 8 anys o així, va
sortir al diari és va reclamar per part del grup PAU, ara han passat 8 anys torna a sortir és va
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moure durant 4 anys, varen deixar segons escrit 600.000 € a la caixa i que amb el Pla de Barris n’hi
havia prou i de sobres i no es va efectuar, però ara sí, el que t’exposaré el perquè no s’ha fet. En
aquest cas perquè no s’ha inclòs en el Pla de Barris?. En el Pla de Barris no s’ha inclòs perquè amb
els números a la mà que teníem no hi havia capacitat per afrontar-ho, potser si la inversió, però el
que si teníem clar el que no podíem fer és el Centre Cívic que hi ha projectat allà, mantenir l’arcada
de can Verdaguer que és l’emblema del poble i continuant mantenint tota l’àrea de la Burès,
aleshores, com més espais obres més costos tens i més difícil de mantenir és, per tant, a la sala de
Santa Magdalena farem el mínim imprescindible perquè s’aguant i però el que no podem fer és
desenvolupar un centre cívic ni desenvolupar un Pla d Barris, perquè entre altres coses s’acaba ja
aquest desembre i no hi ha temps material per poder-ho tirar endavant. Per tant, crec que amb
una actuació decent el que vàrem decidir és traslladar-hi, i això ho vàrem aprovar tots i crec que
per unanimitat el centre cívic a l’arcada de Can Verdaguer per concentrar i conservar l’arcada de
can Verdaguer i concentrar en menys edificis tota l’activitat que per tant implica tenir menys
costos de manteniment i poder-ho mantenir millor, això no vol dir que no es miri que la sala de
Santa Magdalena no és miri que no caigui a terra i que es puguin fer un mínim de coses, i després
més endavant ja plantejarem quin usos i esperem que podrem comptar amb el vostre ajut.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, si vostès s’ho miren així, nosaltres teníem pensat lo altre.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, el que passa, és que quan tinguéreu la ocasió no féreu els passos adients.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Per menjar, si tens ganes de menjar, te’ns que tenir menjar si no hi ha menjar no pots menjar, no sé
si m’explico massa bé.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí, perfectament, però no ens explicava això del final de la legislatura passada, com en el
començament de la legislatura passada en vàries ocasions.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Sí, però perdoni eh! A veure quan nosaltres vàrem agafar com diu vostè el sofà per quatre anys,
nosaltres en el Pla de Barris, hi vàrem fer entrar Santa Magdalena el que passa que ningú contava
que a la Generalitat passes el que va passar que baixes tant fort. És a dir, sempre s’havia parlat de
fer-ho tot, després hi va haver el tema de la Generalitat que ens va rebaixar, però el tema de Santa
Magdalena, el nostre propòsit era arreglar-ho tot allò. Arranjar l’Arcada i Santa Magdalena.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
L’arcada no formava part del Pla de Barris.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
L’Arcada es feia com a mínim, el que passa és que a l’Arcada no és feia el que han fet vostès,
això no,
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
L’arcada no estava redactada. Vàrem tenir que demanar un canvi .
P á g i n a 35 | 38

Pren la paraula el senyor David Bohigas:
L’Arcada era un projecte de l’Incasol del 2011.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
És va fer lo just, però si que anava tot destinat a Santa Magdalena. Jo poc en queixo, si hi és o no
hi és......jo només contesto al senyor Bohigas perquè diu, home, vosaltres no ho vàreu fer. No ho
vàrem fer, primer perquè durant els quatre anys del Pla de Barris durant el nostre temps es va
treure, perquè ens van dir que no hi havia diners i no és va poder fer. Això d’entrada.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Hi ha una actuació que si que es va fer, que és canviar l’enllumenat del casc antic que és va
engegar amb el pla.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Sí, però, el pla de barris nostre no és va poder fer, ens el varen aplaçar amb el deute que hi havia.
Pren la paraula la senyora interventora:
A més, no podien fer front al 25% tenien un problema de tresoreria per pagar.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
A part d’això, l’estat ens el va aplaçar.
Pren la paraula la senyora interventora:
Ah, bé, sí!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, perquè allà tampoc hi havia calers per pagar.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En qualsevol cas, em refereixo al que ha dit en Pere, quan no tens per menjar fas més. Nosaltres
que ens vàrem trobar, que en el Pla de Barris no s’havia pogut fer res en els anys vostres, en
aquells moments teníem uns diners poquíssims. No sé si us en recordeu, la primera aprovació per
tirar endavant el pla de barris era de 300.000 €, feia riure, després anàrem millorant i diguérem
ara podem fer això, anàrem millorant, i diguérem ara podem fer això altre, però es clar, els
2.600.000 € que hi havia aprovats del 2010, era impossible arribar-hi i és impossible ara també, no
pots est irar més el braç que la màniga.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Jo només vull aclarir el que heu dit; que vosaltres no ho havíeu fet, no ho havíem fet per diferents
raons una era perquè els diners de la Generalitat, estaven de la manera que estaven.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Tampoc hi havia cap projecte, hi havia una memòria feta de l’Isidre, aquí hi podria entrar això o
allò. Mira s’hi volia fer dos sales polivalents, sis aules, més altres sales, vest idors, serveis i
magatzems i es deia que valia 700-800.000 € i és clar a l’hora de tirar endavant tot plegat.
Pren la paraula la Senyora alcaldessa:
L’Arcada 350 i això 800
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Més l’expropiació, no?
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Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No tardarà gaire l’expropiació de l’arcada.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, ha anat així.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
No, però a l’hora de triar, fem-ho diferent, a l’hora de triar, tenim tots aquests mòduls, que
haguéssim fet, un projecte ben fet per cultura per habilitar l’espai més emblemàtic del poble, o
una fumada d’un senyor de dintre un despatx que no hi havia cap projecte per tirar endavant, i
havíem de decidir amb un mes.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
En el seu moment s’hagués fet el projecte. Allò va ser el començament.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
No, no, en el moment que hi érem nosaltres, ara parlo d’en Josep que era el qui ho portava.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Heu dit per xarxa que hi ha el projecte. No hi és el projecte.
Pren la paraula el senyor Esteve Callis:
Perdoneu, el que esteu fent vosaltres, poc ens queixem, ja ho trobem ben fet, poc us ho em dit, Jo
el que us vull dir és el perquè no és va fer l’altra.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Doncs ja està.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Pel senyor Blanquez, només una pregunta, baixant pel carrer del Comerç, Indústria, baixant, allà
hi havia un mirall que anava molt bé pels que baixaven i sobretot quan passa molta gent pel pas
de vianants i no veus els que venen de Santa Coloma. Tenen pensat posar-hi un, perquè allà quan
baixes i sobretot si hi ha gent...
Pren la paraula el senyor Jordi Blanquez:
No se si en tenim cap a la brigada
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
N’hi tindria que haver, ni havia un abans, a la carretera de Santa Coloma.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
S’han anat re-col·locant.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Quan surts sobretot i si vas en camió encara més.
Pren la paraula el senyor Jordi Blanquez:
Cap problema, si n’hi ha un és col·loca i si no hem de fer comanda de senyalització.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En demanarem.
Pren la paraula el senyor Jordi Blanquez:
No pateixis ja li posarem. Apuntat queda.
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Pren la paraula el senyor Toni Ruiz:
Sobre el pou de les Mines del Sant Pare, si ho heu tingut en compte i com està.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, seguim igual que abans, està sobre la taula. Va per llarg.

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
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