ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 30 D´ABRIL DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000004
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 30 d´abril de 2019
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:25 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
Marta Triado Margarit, Regidor
Neus Moragas Fontané, Regidora
Sergi Sau Riera, Regidor
Pere Espinet Coll, Regidor
Esteve Callis Prat, Regidor
Anna Carrillo Oriol, Regidor
Montserrat Garriga Gimbernat, Regidor
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 el/la secretari/ària 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.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Com sabeu el dia 2 d'abril passat el regidor Antoni Franco va renunciar

voluntàriament a la seva acta de regidor. Aleshores, es va sol·licitar a la Junta
Electoral Central que enviessin les credencials de l'Albert Roura. Les vàrem rebre la
setmana passada i de seguida ho vàrem incloure a la comissió informativa del ple i
essent informats favorablement avui és proposa el nomenament de l'Albert.
1.0.- Presa possessió al càrrec de regidor del Sr. Albert Roura Ferrer.
Text:
Atès que el Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 2 de abril de 2019, va
adoptar acord de coneixement de la renúncia voluntària d'En Antoni Franco Caballé
al càrrec de Regidor, per les raons següents:
L'Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que li fossin enviades les
credencials de l’Albert Roura Ferrer, següent en la llista de candidats presentada pel
Grup municipal Convergència i Unió a les eleccions municipals celebrades en data
24 de maig de 2017.
Atès que per la Junta Electoral Central ha estat remesa la credencial de l’ALBERT
ROURA FERRER, següent a la llista de la mateixa candidatura de l'últim procés
electoral.
I de conformitat amb el que disposa l'art. 9.4 RD 2586/1986, de 28 de novembre,
ROF.
_
Per tot això, el Ple d'aquest Ajuntament,
_
ACORDA
Acceptar la presa de possessió a ALBERT ROURA FERRER del càrrec de Regidor
d'aquest Ajuntament, en substitució de Antonio Franco Caballé, després de la
renúncia voluntària d'aquest.
I en compliment del procediment legalment establert, per la Sra. AlcaldessaPresidenta es pren jurament o promesa a Albert Roura Ferrer, mitjançant la
preceptiva fórmula consagrada a l'art. 1 RD 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la
fórmula per a presa de possessió de càrrecs o funcions públiques:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament d'Anglès amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de
l'Estat?"
Albert Roura Ferrer pren la paraula per a [jurar] [prometre]:
Sí, "prometo per imperatiu legal".
Després d'aquesta declaració, la Sra. Alcaldessa li expressa que queda possessionat
a l'esmentat lloc i en l'exercici dels seus drets i assumpció de les obligacions
inherents al mateix.

_
El Ple es dóna per assabentat.
2.0.- Sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions municipals i
europees del 26 de maig de 2019.
Es procedeix a realitzar el sorteig i el resultat figura a l’expedient d’aquest Ple com a
document annex.
3.0.- Endarrerir el ple ordinari de 28 de maig per aprovar les actes pendents
d’aprovar de Ple.
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada en 1 d'agost de 2016 acordà
establir que les sessions ordinàries del Ple se celebrin bimensualment i tinguin lloc
l’últim dimarts dels mesos imparells, a les 8 del vespre.
Vist que és necessari posposar el dia de la celebració del Ple ordinari del mes de
maig per tal de poder aprovar les actes de les sessions celebrades i pendents
d’aprovar del Ple d’aquesta legislatura 2015-2019.
Fonaments de dret
L’article 98.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local, estableix el règim de sessions plenàries, així
mateix i en virtut de la capacitat autoorganitzativa del consistori que amb aquesta
modificació permet així millorar el funcionament intern de la Corporació.
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local,
1. L'alcalde és el president de la Corporació i ostenta les atribucions següents:
c) Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta
llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol
altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i
decidir els empats amb vot de qualitat.
Resolució
Per tot l’exposat, es proposa al Ple el següent
ACORD

Primer.- Endarrerir de forma puntual la sessió del Ple ordinari de 28 de maig al dia i
hora que consideri l’alcaldessa poder aprovar les actes de les sessions celebrades i
pendents d’aprovar del Ple d’aquesta legislatura 2015-2019.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sabeu que durant el 2016 vàrem aprovar dur a terme les sessions plenàries
ordinàries en mesos imparells, el mes de maig en tocaria una a finals de mes el dia
28 però el dia 26 són les eleccions municipals. Com que sempre s'ha de fer un ple
posterior per aprovar totes les actes que hagin quedat pendents d'aprovar i només és
poden aprovar en plens ordinaris, proposem endarrerir la data perquè no sigui just
després de les eleccions. Proposàvem segurament una setmana següent, acabarem
de decidir més endavant. Si esteu d'acord , o voleu comentar quelcom?
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents
Aprovat Per 12 Vots A Favor: 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.
4.0.- Inici del procediment d'elaboració de la relació de la Relació de Llocs de Treball
i atorgament d'audiència.
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.
3. 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.
2. 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.
3. En data 26 de març de 2019 la mesa de negociació va signar l'acta amb
l'atorgament de valors-punt.

4. Vist l'informe emès per la secretària municipal i la interventora en acumulació de
data 25 d'abril de 2019.
5. Atès que els tràmits d'emissió d'informes i els estudis pertinents que sustenten la
resolució final de la valoració dels llocs de treball ja estan realitzats, els quals han
sigut objecte de negociació en els termes dels articles 34 i 37.c) EBEP; una vegada
transcorregut el termini d'audiència es podrà procedir a resoldre les al·legacions cas
que hi hagin, i a l'aprovació de l'acte administratiu corresponent.
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
Per tot l’exposat, es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer.- Iniciar el procediment d'elaboració per l'aprovació de la Relació de Llocs de
Treball, on s'inclou l'Estudi Organitzatiu, Valoració de Llocs de Treball i Definició de la
Relació de Llocs de Treball.
On s'inclouen els següents documents per la seva aprovació posterior:
- 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
Segon.- Donar audiència als representants dels treballadors, en concret al Delegat de
Personal i al Comitè d'Empresa perquè en un termini d'onze dies hàbils des de la
notificació del present acord puguin presentar les al·legacions pertinents.
Tercer.- Publicar edicte a l'e-tauler municipal pel general coneixement.
Quart.- Publicar a la intranet municipal tota la documentació que forma el present
expedient a fi que tots els empleats públics municipals puguin tenir-hi accés i en el
termini d'audiència atorgat als representants sindicals puguin presentar les
al·legacions que considerin oportunes.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El 18 de maig del 2017, vàrem contractar una empresa especialitzada en realització
de llocs de treball l'anomenem RLT. Aquesta empresa va ser Daleph i durant més
d'un any ha estat treballant al costat nostre i dels representants dels treballadors i
dels sindicats per arribar al que finalment avui us proposem. Això seria l'aprovació
inicial d'aquesta RLT. Aquesta relació s'ha fet analitzant a través d'un manual de la
Diputació de Barcelona les diverses puntuacions en funció de les funcions que han de
desenvolupar els treballadors públics. Aquestes puntuacions han donat lloc a una
puntuació total, després, la empresa aquesta especialitzada elabora unes línies, unes
rectes de distribució dels salaris i la gent que està per sota, veuen com pujar-la
perquè s'iguali i hi hagin menys diferencies salarials. Després de dur a terme tota
aquesta feina avui proposem conjuntament amb els representants dels treballadors
el sindicat i havent rebut els informes de la secretària municipal i de la interventora
que s'aprovi inicialment aquesta relació i valoració de llocs de treball i que farem
públics de seguida després del ple pels treballadors tota la documentació resultant a
la Intranet i constarà la memòria justificativa, un estudi organitzatiu, la valoració dels
llocs de treball i la definició de totes les fitxes. Després es donarà audiència als
representants dels treballadors perquè en el termini 11 dies presentin les
al·legacions que creguin oportunes. Es publicarà aquest edicte al tauler municipal
electrònic per a coneixement general i a l'Intranet municipal com ja he dit abans.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Entenem que això, és un inici no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Es la aprovació inicial sí.

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
També hi ha la participació de totes les parts que has apuntat no?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després amb aquest període de temps, la gent podrà presentar al·legacions?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres ho veiem correcte sempre hi quan tothom ho vegi correcte i votarem en
aquest cas a favor .
Pren la paraula el senyor Sergi Sau:
Nosaltres també ho veiem correcte.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents
Aprovat Per 12 Vots A Favor: 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.
5.0.- Donar de baixa llibres de la biblioteca municipal Joaquim Bauxell.
Antecedents
Els fons de les biblioteques públiques són béns públics de domini públic i per tal que
es puguin donar de baixa de la biblioteca i, donar o destruir, han de passar a ser béns
públics de domini privat.
Per això, han de passar per un procediment de desafectació segons el marc normatiu
que fa referència a tres principis bàsics que defineixen els béns de domini públic:
imprescriptibilitat, inembargabilitat i inalienabilitat.
Atès que la missió i funció de la Biblioteca ja fa explícit que el fons bibliogràfic és viu,
de creixement i renovació constants per tal d'adequar-se a les necessitats
informatives de la població i, ha de reflectir les tendències actuals i l’evolució de la
societat.

Atès que la Biblioteca té un espai limitat de metres lineals usats per a encabir tots
els documents en els seus diversos formats, és necessari doncs, donada aquesta
capacitat limitada fer revisions periòdiques i retirar-ne fons.
Atès que és necessari retirar de forma permanent aquest fons, la seva destinació
final serà:


Els documents anteriors a l’any 1958 (data del Dipòsit Legal) es
cediran a la Biblioteca de Catalunya, que com a biblioteca nacional té
funcions patrimonials.



Els documents en bon estat però obsolets es poden enviar al centre de
recollida de la CEPSE (Central de Préstec i Serveis Especials), que té com a
funcions gestionar, mantenir, conservar i prestar el fons esporgat i els
donatius de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.



Donacions a altres biblioteques públiques o punts d'informació i
lectura (de municipis de menys de 3.000 habitants).



Donacions solidàries a escoles, associacions, centres de dia o centres
cívics, piscina, hospitals, casals d’avis, entitats sense ànim de lucre, etc.
prioritzant l’àmbit local.



Venda de material desafectat tal com es va establir a l'ordenança
núm.27 (edicte 27/2016 de 9 de juny).



O destrucció, en el cas dels documents que no es poden incloure en
cap de les anteriors. Seguint la normativa municipal, es llencen als
contenidors de paper i cartró per al seu reciclatge.

Vist l’informe de la directora de la Biblioteca

Fonaments jurídics
Atès que seguint la legislació i directrius vigents que avalen aquest procés
d’esporgada com és la llei 16/1985 del patrimoni històric espanyol; la llei 9/1993
del patrimoni cultural català; i, la llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
Atès que a la Llei 9/1993 de patrimoni en el «Capítol III: Els restants béns integrants
del patrimoni cultural català. Article 20. Patrimoni bibliogràfic» hi consta que
«Integren el patrimoni bibliogràfic de Catalunya els béns bibliogràfics següents: d) Els
béns compresos en fons conservats en biblioteques de titularitat pública». Per tant, el

fons de la Biblioteca està inventariat a través del catàleg col·lectiu de les biblioteques
públiques.

Per tot això, ES PROPOSA AL PLE
PRIMER.- Donar de baixa el llista que s’adjunta d'entre els mesos de gener de 2016 a
març de 2019 de tots els documents previstos que esdevindrà material desafectat
de la biblioteca on hi consta: Autor / Títol / Lloc: Editorial, Any / Col·lecció / Codi de
barres / Topogràfic.
SEGON.- Donar tràmit d’aquest acord a la directora de la biblioteca per al seu
coneixement i efectes.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
No donarem de baixa tots els llibres de la biblioteca. Si no, que hi ha tot una sèrie de
llibres, molts llibres que ja estan omplint la sala d'arxius i aquests llibres estan
descatalogats perquè són llibres que no s'han usat normalment, o llibres que ja estan
fora de l'ús normal de les biblioteques que té un catàleg que és el que ha de tenir
cada biblioteca. Aquests llibres aniran destinats a la seu central de les biblioteques
que és qui les distribueix a totes les altres biblioteques dels pobles que no tinguin
aquests volums o que hi estiguin interessats. Això donarà peu a que alguns dels
llibres que quedin aquí a la biblioteca hi haurà una taula per promocionar la lectura
s'oferiran a un preu molt i molt reduït que ja està establert per les ordenances
fiscals. Simplement és això, tenir els llibres descatalogats per poder-los utilitzar fora
de la biblioteca.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents
Aprovat Per 12 Vots A Favor: 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.
6.0.- Ratificar l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals Consell
d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines, amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva Assemblea
Extraordinària en sessió de 14 de març de 2019.

Text:
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE
GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament, ha
comunicat que la seva Assemblea Extraordinària ha aprovat, en data 14 de març de
2019, un acord de dissolució i liquidació de l’entitat, amb efectes econòmics i
administratius de 31 de desembre de 2019, i sol·licita que l’esmentat acord es
sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva
ratificació.
En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un procés
de racionalització i redimensionament dels ens locals i de tots els organismes que
formen part, directament o indirecta, del seu sector públic. A partir de les lleis de
sostenibilitat financera de 2012 i de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local de 2013, el CILMA va quedar adscrit al sector públic de la Diputació de Girona,
ens que n’aporta gran part del pressupost i que ha assumit així el control financer i la
supervisió última de la seva activitat.
Més recentment, en ocasió dels informes de control financer que elabora la
Diputació de Girona, s’han efectuat recomanacions en el sentit de transformar la
figura jurídica del CILMA, atesa la inconveniència de la forma d’associació de
municipis per a la prestació de serveis destinats als ens locals.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 38) preveuen que la dissolució l’ha d’acordar
l’Assemblea General, convocada expressament per a aquest fi, i que l’acord requerirà
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres, i haurà de ser
ratificat pel Ple de cadascun dels ens locals.
L’article 15 del Decret 110/1996 preveu, per al supòsit de dissolució, que cal seguir
els mateixos tràmits que per a la creació, és a dir, aprovació d’un acord per majoria
absoluta de tots els ens locals que en són membres.
Vist l’informe de la secretària
En virtut de l’anterior, l'alcaldessa, Àstrid Desset i Desset, proposa al Ple el següent
ACORD :
Primer.- RATIFICAR l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals
“Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines”, amb
efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva
Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març de 2019.

Segon.- Acceptar les mesures de liquidació adoptades en l’esmentat acord de
dissolució pel que fa al destí del patrimoni, al romanent econòmic, i al personal del
CILMA.
Tercer.- ENCOMANAR al CILMA la realització dels tràmits següents:
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord de
dissolució i liquidació, una vegada es compti amb els acords de
ratificació de tots els ens associats.
b) Remissió de l’acord de dissolució i liquidació a la Direcció General
d'Administració Local, als efectes de constància en el Registre
d'organitzacions associatives d'ens locals
Quart.- No efectuar el nomenament de representant d’aquest Ajuntament a CILMA
un cop es renovi la corporació en les properes eleccions locals, atesa la proximitat de
la data efectiva de la seva dissolució.
Cinquè.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en
matèria de medi ambient i sostenibilitat, com a instrument de participació i
col·laboració dels ens locals de la demarcació en la definició de les polítiques
ambientals competència de la Diputació.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
És una decisió que ha pres l'associació i que per tant com que està format per tots
els Ajuntaments de la Selva, es va proposar, es va votar a favor de dissoldre-la i es
donar peu a que es pugui fer com a municipi
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels
assistents
Aprovat Per 12 Vots A Favor: 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.

7.0.- Donar compte de l'acord de la JGL d'aprovació de la certificació número 2 de
l'ARRU.INF_CI donar compte acord jgl al ple 26042019

Text:
Antecedents de fet
La Junta de Govern Local de data 21 de març de 2019 va aprovar el següent acord:
“Títol: APROVACIÓ CERTIFICACIO 2 OBRES FABRIQUES ARRU
Text:
Antecedents
1. Vist l'expedient de contractació de les obres de favor de la mercantil PERE BOADA
COMAS,SL, amb NIF B17320268, la qual va resultar l’adjudicatària de les obres per
un import total de 423.500,00€ ( 350.000,00 + 73.500,00 d’IVA)
2. Vista la certificació d'obra núm. 2 presentada per la mercantil PERE BOADA
COMAS, SL en data 15 de març de 2019 i RE E2019010902 per un import de
133.870,23€ corresponent a les obres realitzades durant el mes de gener de 2019.
S'adjunta la factura núm. 2191009 de data 18.03.20198 del mateix import, i amb la
conformitat de la direcció facultativa al pagament de la certificació, de data 31 de
gener de 2019.
4. Vist l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 20 de març
de 2019, relatiu a la certificació d’obra núm. 2 presentada per la mercantil PERE
BOADA COMAS, SL
Fonaments de dret
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic, el qual es transposa
l’ordenament jurídic espanyol a les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
Atès que l’òrgan competent per l’adopció del present acord és la Junta de Govern,
d’acord amb allò que estableix la disposició 2a de la Llei 9/2017 de 8 de novembre
de Contractes del sector públic i el decret de 19 de juny de 2015 que es va donar
compte al plenari de data 23 de juny de 2015.
Resolució
Per tot l'exposat, els membres de la Junta de Govern local per unanimitat dels
assistents, adopten el següent acord:

PRIMER.- Aprovar la certificació d'obra núm.2 de data 31 de gener de 2019, per un
import de 133.870,23€ corresponent a les despeses efectuades durant el mes
d’octubre pels conceptes que consten a la mateixa i reconèixer l'obligació de la
despesa a l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida corresponent del
pressupost ordinari vigent.
SEGON.- Donar compte de l’aprovació de la 2a certificació de rehabilitació dels
edificis del carrer Fàbriques, 5-19 i 8-18,en el proper Ple municipal.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades, al
departament d'intervenció i al departament de subvencions, pel seu coneixement i
efectes”
Per tot això, es proposa al Ple del següent ACORD
Únic: donar compte al Ple de l’acord adoptat per al Junta de Govern Local de de 31
de març de 2019.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Com sabeu tenim en marxa aquelles obres al carrer de les Fàbriques de l'àrea de
regeneració i ordenació urbana, es varen adjudicar a la empresa Pere Boada Comas
per 350.000€ més l'IVA. 423.500,00 €. Doncs bé, ara ens han presentat la
certificació d'obra núm 2. que ha estat informada correctament pels serveis tècnics i
aquesta serveix per un import de 133.870,23€. Són concretament despeses
efectuades durant el mes d'octubre relacionades amb aquesta obra. Cal reconèixer
aquesta obligació de despesa. Donar compte d'aquesta aprovació i és traslladarà
aquest acord a l'empresa i a les persones interessades.

8.0.- Donar compte de l'acord de la JGL d'aprovació de la certificació 9ena i última
d'Artífex.
Text:
Antecedents de fet
Vist l’acord adoptat per al JGL de 2 d’abril de 2019, que literalment diuen :
Títol:
Aprovació de la certificació d'obra núm.9 i última de l'actuació número 1 del Projecte
de Millora del Nucli Antic d'Anglès. (Pla de Barris)

Text:
Antecedents
1.- Vist l'expedient de contractació de les obres d’ampliació de voreres del Barri Antic
(actuació núm. 1)
la societat ARTíFEX INFRAESTRUCTURAS, SL amb NIF
B65675365, va resultar l’adjudicatària de les obres per un import total de
341.434,17€ (282.177,00 + 59.257.17€ IVA ).
2.- Vista la certificació d'obra núm.9 i última de data 15 de febrer de 2019,
presentada per la mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SL, amb data 18 de
febrer de 2019 i RE núm. E2019010507, per un import de 3.812,08€ corresponent
a les obres realitzades durant el mes de febrer de 2019; i la factura número 01276
de 18.02.19 pel mateix import.
3.- Vista la conformitat del director de l'obra Sr. Joaquim Pla Ros, al pagament de la
certificació, de data 15 de febrer de 2019
4.- Vist l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 21 de març
de 2019 relatiu a la certificació d’obra núm. 9 i última i a la factura associada, que
es transcriu literalment:
“=Característiques de la certificació:
- Es constata que la certificació reflecteix correctament l’import d’adjudicació.
- L’import d’obra certificat és de 3.812,08 €.
- Els preus unitaris de les partides coincideix amb el del projecte i preus
contradictoris aprovats.
- Les despeses general i el benefici industrial és el 19% previst.
- Els imports de les partides executades és inferior igual o superior al previst pel
projecte segons els amidaments que es certifiquen. Les diferències per
capítols són les següents:

Subcapítol 01.01.11
Subcapítol 01.01.12
Subcapítol 01.01.13
Subcapítol 01.01.14
Subcapítol 01.01.15
Subcapítol 01.01.16
Subcapítol 01.01.17
Subcapítol 01.01.18
Subcapítol 01.01.19
Subcapítol 01.01.20
Subcapítol 01.01.21
Capítol 01.01

CAPÍTOL
DEMOLICIONS
MOVIMENTS DE TERRES
SANEJAMENT
PAVIMENTS
BAIXA TENSIÓ
ENLLUMENAT PÚBLIC
TELECOMUNICACIONS
AIGUA
MOBILIARI URBA
CONTROL DE QUALITAT
SEGURETAT i SALUT
AMPLIACIÓ VORERES
PREUS CONTRADICTORIS

PEM PROJECTE PEM CERTIFICACIO 9
DIFERÈNCIA
39.621,58 €
42.075,21 €
2.453,63 €
39.861,85 €
39.861,85 €
- €
20.705,58 €
20.899,21 €
193,63 €
209.511,24 €
224.757,92 €
15.246,68 €
18.217,07 €
1.077,26 € - 17.139,81 €
3.155,20 €
217,60 € - 2.937,60 €
169,01 €
126,95 € 42,06 €
15.298,35 €
8.587,67 € - 6.710,68 €
17.643,93 €
5.544,12 € - 12.099,81 €
7.587,16 €
7.587,16 €
- €
7.587,16 €
7.587,16 €
- €
379.358,13 €
358.322,11 € - 21.036,02 €
PEM ACTA PREUS CONTRADICTORIS
202.328,35 €
202.328,35 €
- €

De l’anàlisi de la certificació es constata que s’exhaureix l’import dels preus
contradictoris i que s’ha executat la totalitat de les obres originalment definides al
projecte per un import 21.036,02 € inferior.

Les partides de seguretat i salut i control de qualitat es mantenen d’acord amb les
previsions de projecte sense que s’incrementin amb motiu de l’execució de les noves
partides corresponents a preus contradictoris.
La certificació està subscrita pel director d’obres Joaquim Pla, arquitecte. En
conseqüència, s’informa favorablement la certificació núm. 9 i última i la factura
associada”=
Fonaments de dret
1.- L’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres
de l’ampliació de les voreres del Barri Antic és la Junta de Govern Local, per
delegació d’acord de Ple de 30 de maig de 2017.
2.- Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
aprovat per la Llei 3/2011, de 14 de novembre.
Resolució
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.9 i última de data 15 de febrer de 2019,
presentada per la mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SL, amb data 19 de
febrer de 2019 i RE núm. E2019010507 per un import de 3.812,08€ corresponent a
les obres realitzades durant el mes de febrer de 2019.
Segon.- Notificar el present acord a ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL, i donar trasllat
de l’acord al departament d'intervenció i al departament de subvencions.
Tercer.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es
celebri. “
Per tot això, es proposa al Ple de 30 d’abril de 2019:
ÚNIC.- Donar compte de l’acord adoptat a la JGL de 2 d’abril d’aprovació de la
certificació d'obra núm.9 i última de data 15 de febrer de 2019, presentada per la
mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS.
INTERVENCIONS:
En aquest cas és donar compte de la certificació n.º 9 i és l'última del projecte de Pla
de Barris de millora del Nucli Antic, en aquest cas es tracta de les voreres i de
l'empresa ARTÌFEX que ha presentat l'última certificació. Aquesta ascendia a
3.812.08 €.
9.0.- Donar compte del Decret 334 de delegacions de les funcions d'alcaldia
Títol:
Text:
=» Antecedents de fet

Vist el Decret número 334, de data 8 d’abril de 2019, que literalment diu:
“Assumpte: Delegació de funcions d'alcaldia en el 2n Tinent d'Alcalde.
Àstrid Desset Desset, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament d'Anglès, en
concordança amb l'article 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de Bases de
Règim Local, i a fi de cobrir la meva absència temporal del 18 al 22 d’abril de 2019
RESOLC:
Primer.- Delegar en el segon tinent d'alcalde Sr. Jordi Pibernat Casas, la totalitat de
les funcions corresponents al càrrec d'alcalde de l'Ajuntament d'Anglès, del 18 al 22
d’abril (ambdós inclosos) de 2019, per absència temporal del titular d'aquest
Ajuntament.
El present decret es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la
seva efectivitat durant els dies assenyalats.
Segon.- Donar compte del present decret al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió
que se celebri.”
Per tot això, es proposa al Ple de 30 d’abril de 2019:
ÚNIC.- Donar compte del Decret número 334 de delegació de funcions d’alcaldia
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Simplement que per Setmana Santa no hi vaig ser i vaig delegar les funcions
d'Alcaldia a en Jordi Pibernat.

10.0.- Donar compte del Decret de contractació urgent d’un peó per la Brigada.
Títol:
Donar compte del Decret de contractació urgent d’un peó per la Brigada.
Text:
Antecedents

Atès que s’han realitzat dos processos selectius de borses de treball per la
contractació temporal d’un peó de la brigada municipal i que aquests han quedat
deserts.
Vista la memòria de l’alcaldessa, per la que proposa la contractació d’un peó de la
brigada amb caràcter urgent degut a les necessitats del servei.
Atès que en data 4 d’abril es va publicar a la pàgina web del SOC una oferta de
treball (referencia 0419/3850), a fi de cobrir temporalment la plaça de peó de la
brigada, fins a la creació d’una nova borsa de peó.
Vist que a dia 25 d’abril s’ha realitzat una entrevista personal i hi consta a l'expedient
acta de la mateixa, amb proposta de contractació.
Atès que existeix crèdit adequat i suficient a la partida 929 13100 Retribucions
bàsiques personal laboral temporal brigada, 929 13102 Retribucions
complementaries personal laboral temporal brigada.
Fonaments de Dret


Articles 22 i 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al sevei de les entitats locals.



Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic -TREBEP-, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.



Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, article 12.



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.

Per tot això i les atribucions que m’han estat legalment conferides
RESOLC:
Primer. – Contractar per màxima urgència al Sr. José Arcides Nolasco Gómez amb
NIE Y3626609Y com a peó de la brigada municipal, a partir del dilluns 29 d’abril de
2019, per un termini màxim de tres mesos. La motivació d'aquest acord consta a la
part expositiva del mateix.
Segon. – Notificar la següent resolució a l’interessat i l’Assessoria Pagès, per la seva
informació i efectes oportuns.
Tercer. – Publicar la següent resolució al DOGC.

Quart. – Comunicar la següent resolució al departament d’intervenció i tresoreria i
als representats legals dels treballadors.
Cinquè.- Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri.”
Per tot això, es dona compte al Ple de 30 d’abril de 2019:
ÚNIC.- Donar compte del Decret número 378 de contractació d’urgència d’un peó per
la brigada.
INTERVENCIONS :
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
És un decret de contractació urgent d'un peó per a la brigada. En aquest cas es va
intentar diverses vegades dur a terme una selecció per a un peó per a la brigada i no
ha tingut èxit. Finalment mentre la secretària prepara la propera selecció per donar
una mica de marge donat l'acumulació de tasques que hi han s'ha contractat
temporalment una persona – diem el nom i cognoms, Sandra o no cal per protecció
de dades- se l'ha contractat com a peó per a un termini màxim de 3 mesos. Després
en aquest interval abans no finalitzin els 3 mesos caldrà tornar a convocar el
concurs.
Pren la paraula la senyora secretària:
Com que l'objecte és donar compte al ple per la qual cosa no hi ha cap problema és
una cosa pública i notòria de donar el seu nom.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El senyor que s'ha contractat és José Artínez Velasco Gómez que estarà 3 mesos
treballant a la brigada.
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el Presidenta, aixeca la sessió a l'hora
esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe.

